


 1:                                األسثىع انمٍى اإلَساٍَح:  1 انًمطغ انرؼهًًٍ
 

فُٙ إٌّٞٛق  انًٍذاٌ 
انُص 

انًُطىق 
ؽٛي ِبئلح ا٦ٌٞبَ 

ك 90انًذج 
 1انحصح 
يزكثح 

انكفاءج 
٠وك اٍزغبثخ ٌّب ٤َّ٠، ٠زفب٥ً ٤ِ 
إٌٔ إٌّٞٛق، ٠م١ُ ِّْٚٛ إٌٔ 

إٌّٞٛق 

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
٠زّٖوف ثى١ف١خ رلّي ٥ٍٝ ا٘زّبِٗ ٌّب 

٤َّ٠، ٠ؾّلك ٣ِٛٙٛ اٌَوك ٥ٕٚبٕوٖ، 
٠َزقلَ اٌوٚاثٜ اٌٍغ٠ٛخ إٌّبٍجخ ٌٍَوك 

انكفاءج 
انخرايٍح 

٠فُٙ فٞبثبد ِٕٞٛلخ ِٓ ِقزٍف األّٔبٛ 
٠ٚووي ٥ٍٝ إٌّٜ اٌَوكٞ ٠ٚزغبٚة ٦ِٙب 

٦٠زي ثٍغزٗ ا٦ٌوث١خ، ٠زؾٍٝ ثوٚػ اٌز٦بْٚ انمٍى 
ٚاٌزٚبِٓ ٚا٦ًٌّ اٌغّب٥ٟ 

 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

مّوؤٟ 
ثّىٛٔبد .......٠ب

 .ٚعجخ ا٦ٌْبء

. ٔٔ ا١٦ٌٙٛخ اٌّْىٍخ االٔٞالل١خ األَ: انسٍــــاق
ِْٙل : انسُذ

. ِؾبٚهح اٌزال١ِن ؽٛي ٔٔ اٌّْىٍخ األَ الٍزقواط اٌّّٙبد: انرؼهًٍح
. رغز٤ّ ٤ِ ٥بئٍزه ؽٛي ِبئلح ا٦ٌٞبَ صالس ِواد ١ِٛ٠ب :1انًهًح

 ؽلصٕب ٥ٓ آكاة األوً اٌزٟ رّبهٍٙب؟

يزحهح 
 االَطالق

٠َز٤ّ ئٌٝ إٌٔ 
٠ٚجلٞ ا٘زّبِب 

 
 

٠غ١ت ثغًّ 
ث١َٞخ رزوعُ 
ا٦ٌّٕٝ ا٦ٌبَ 

ٌٍٕٔ 
 

١٦٠ل ثٕبء أؽلاس 
 إٌٔ إٌّٞٛق

ِٓ ٝوف ا٦ٌٍُّ ٚأصٕبء مٌه ٠غت اٌزٛإً  (ؽٛي ِبئلح ا٦ٌٞبَ)لواء إٌٔ إٌّٞٛق 
. اٌجٖوٞ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِز١ٍّ٦ٗ ٤ِ االٍز٦بٔخ ثب٢كاء اٌؾٌ ؽووٟ ٚاٌموائٓ اٌٍغ٠ٛخ

 : فهى انًُطىق
٥ُ ٠زؾلس إٌٔ؟ ِب ٘ٛ ٥ٕٛأٗ؟ 

رغيئخ إٌٔ إٌّٞٛق لواءح ٚاإلعبثخ ٥ٓ األٍئٍخ؟ 
األٍئٍخ ِوفمخ ثبٌٕٔ إٌّٞٛق، ٠ّىٓ ٦ٌٍٍُّ 

 (....ؽنف، ئٙبفخ، رغ١١و ا١ٌٖغخ)ر٦ل٠ٍٙب 
ِبما لبي ؽ١ّل ألف١ٗ؟ : ٠َأي ا٦ٌٍُّ

٥ٍٝ ِبما ٠لي رٖوف ؽ١ّل؟ 
.  ِْٚب٘لح اٌٖٛهح9فزؼ اٌىزبة ٓ

ِبما رْب٘ل فٟ اٌٖٛهح؟ 
. اؽه ٌٕب ِب رف٦ٍٗ ٘نٖ األٍوح

. انُص انًُطىق
. ؽٛي ِبئلح ا٦ٌٞبَ

. ا٦ٌْبء عب٘ي ٠ب أٝفبي، اغٍَٛا أ٠ل٠ىُ ٚر٦بٌٛا: لبٌذ األَ 
عٌٍ وً أفواك األٍوح ؽٛي ِبئلح ا٦ٌْبء، ّو٣ ١ٍٍّبْ فٟ األوً ثْوا٘خ ٚكْٚ رٛلف 

: ١ٍ٥ه ثزوك٠ل ك٥بء األوً ٚاالٌزياَ ثأكاثٗ ٚهاػ اٌٛاٌل ٠وكك لبئال: الؽ٢ٗ أثٖٛ فٕٖؾٗ لبئال
. ثَُ اهلل: اٌٍُٙ ثبهن ٌٕب فٟ ِب هىلزٕب ٚاهىلٕب ف١وا ِٕٗ صُ ثلأ فٟ األوً ث٦لِب لبي

: أه٠ل وً اٌٍؾُ اٌّٛعٛك فٟ اٌٞجك فأٔب ع٥ٛبْ، فمبي ٌٗ ٚاٌلٖ: ا٥زنه ١ٍٍّبْ ٚلبي ألِٗ
. ال٤ٕ ثبٌغيء اٌّقٖٔ ٌه، ٥ٕٚلِب رٕزٟٙ ؽٖزه ٍأى٠لن

ال ِْىٍخ ٠ب أثٟ ٍأ١ٞ٥ٗ ٖٔف ؽٖزٟ فأٔب ٌَذ عبئ٦ب، اؽّو ٚعٗ ١ٍٍّبْ : لبي ؽ١ّل
 .ِٓ اٌقغً ّٚىو أفبٖ ٥ٍٝ ووِٗ ٚئ٠ضبهٖ، ٥ٚيَ ٥ٍٝ أْ ١ٖ٠و ِضٍٗ

 ٔبكد األَ اثٕبء٘ب، ِبما لبٌذ؟ و١ف رٖوف ١ٍٍّبْ أصٕبء عٍٍٛٗ؟ -
 ٥الَ ٠لي ٘نا اٌزٖوف؟ ً٘ رزٖوف ِضٍٗ؟ ٌّبما؟ -
 للَ األة ٖٔبئؼ ١ٌٍَّبْ، ِبما لبي ٌٗ؟ -
 ِبما لبي ؽ١ّل ١ٌٍَّبْ؟ و١ف َّٟٔ ٘نا اٌزٖوف؟ -

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

ثٕبء أفىبه عل٠لح 
رل٥ُ ِب ٚهك فٟ 

 إٌٔ إٌّٞٛق
 

 .رم٠ُٛ اإلٔغبى

 4ئٔغبى إٌْبٛ األٚي ِٓ وواً إٌْبٝبد فٟ اٌٍغخ ا٦ٌوث١خ ٓ 

 

انرذرٌة 
 واالسرثًار

  



 1:                                األسثىع انمٍى اإلَساٍَح:  1 انًمطغ انرؼهًًٍ
 

 (أٍز٦ًّ ا١ٌٖغ)ر٦ج١و ّفٛٞ انًٍذاٌ 
ك 45انًذج 

 2انحصح 
يزكثح 

انكفاءج 
٠زٛإً ٤ِ اٌغ١و، ٠فُٙ ؽل٠ضٗ 

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
٠َزقلَ اٌموائٓ إٌّبٍجخ ٌٍَوك، ٦٠ّجو ٥ٓ هأ٠ٗ 

اٌْقٖٟ 
انكفاءج 

انخرايٍح 
٠َوُك ؽلصب أٞاللب ِٓ ٍٕلاد ِز٥ٕٛخ فٟ 

١٦ٙٚبد رٛا١ٍٕخ كاٌخ 
٦٠زي ثٍغزٗ ا٦ٌوث١خ، ٠زؾٍٝ ثوٚػ اٌز٦بْٚ ٚاٌزٚبِٓ انمٍى 

ٚا٦ًٌّ اٌغّب٥ٟ، ٠ووت والِب ٠زالءَ ٤ِ ١٦ٙٚخ 
اٌزٛإً 

 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

٠زنوو ِّْٚٛ إٌٔ 
. إٌّٞٛق

. ٠غ١ت ٥ٓ األٍئٍخ

. (ؽٛي ِبئلح ا٦ٌٞبَ)ا٦ٌٛكح ئٌٝ إٌٔ إٌّٞٛق
. ٠ٞوػ ا٦ٌٍُّ أٍئٍخ ؽٛي ا٦ٌّٕٝ ا٦ٌبَ ٌٍٕٔ إٌّٞٛق

ِبما لبي ١ٍٍّبْ ألِٗ؟ 
 ِٚبما لبي ؽ١ّل ألف١ٗ ١ٍٍّبْ؟

يزحهح 
 االَطالق

٠غ١ت ٥ٓ األٍئٍخ، 
٠ىزْف ا١ٌٖغ 

 .١ٛ٠ٚفٙب

انًزحهح األونى 
. ثٕبء اٌغًّ اٌّؾز٠ٛخ ٥ٍٝ ا١ٌٖغ اٌَّزٙلفخ ثٞوػ األٍئٍخ 

 أفواك ا٦ٌبئٍخ ؽٛي ِبئلح ا٦ٌْبء وً عٌٍ ←ِٓ عٌٍ ؽٛي ِبئلح ا٦ٌْبء 
. رل٠ٚٓ اٌغٍّخ ٥ٍٝ اٌَجٛهح ٚر٠ٍٛٓ ا١ٌٖغخ اٌَّزٙلفخ

. رضج١ذ ا١ٌٖغخ ثأٍئٍخ أفوٜ
. أه٠ل وً اٌٍؾُ اٌّٛعٛك فٟ اٌٞجك: لبي ١ٍٍّبْ ألِٗ

.  اٌّقٖٔ ٌهاٌغيء ال٤ٕ ة←٦ٍّٗ األة ِبما لبي ٌٗ؟ 
. رل٠ٚٓ اٌغٍّخ ٥ٍٝ اٌَجٛهح ٚر٠ٍٛٓ ا١ٌٖغخ اٌَّزٙلفخ

. رضج١ذ ا١ٌٖغخ ثأٍئٍخ أفوٜ
.  ٍأ١ٞ٥ه ٖٔف ؽٖزٟ، فأٔب ٌَذ عبئ٦ب←ِبما لبي ؽ١ّل ألف١ٗ ١ٍٍّبْ؟ 

. رل٠ٚٓ اٌغٍّخ ٥ٍٝ اٌَجٛهح ٚر٠ٍٛٓ ا١ٌٖغخ اٌَّزٙلفخ
. رضج١ذ ا١ٌٖغخ ثأٍئٍخ أفوٜ

. انًزحهح انثاٍَح
 (إٌٖف، اٌوث٤، وً، ٖٔف)الؽ٠ اٌٖٛه ٚرؾبٚه ٤ِ ى١ٍِه َِز٦ّال

 
. انًزحهح انثانثح

. (وً، ث٦٘، عيء، ٖٔف، هث٤)أوًّ اٌغًّ َِز٦ّال
. إٌمٛك فٟ ١٥ل اٌفٞو........أ٥ٞبٟٔ أثٟ . اٌزال١ِن ئٌٝ اٌمَُ............كفً

. اٌّقٖٔ ٌٗ........اٌٌٛل اٌّٙنة ٠م٤ٕ ثـ. وٛة ِٓ اٌّبء..........ّوثذ
..................... لَّذ أِٟ اٌٍؾُ ئٌٝ أهث٦خ أعياء ٚللِذ ٌٟ 

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

٠زلهة ٥ٍٝ اٍز٦ّبي 
ا١ٌٖغ فٟ ١٦ٙٚبد 

ِْبثٙخ ٠َٚزضّو٘ب 
 .فٟ ١٦ٙٚبد عل٠لح

٠ٞوػ ا٦ٌٍُّ أٍئٍخ رَزل٥ٟ اإلعبثخ ثبٍز٦ّبي ا١ٌٖغ اٌّىزْفخ 
4 ٓ 2ا٦ٌٛكح ئٌٝ كفزو األْٔٞخ ٚئٔغبى اٌزّو٠ٓ 

 

انرذرٌة 
 واالسرثًار

  



 1:                                األسثىع انمٍى اإلَساٍَح:  1 انًمطغ انرؼهًًٍ
 

 (ئٔزبط ّفٛٞ)ر٦ج١و ّفٛٞ انًٍذاٌ 
ك 45انًذج 

 3انحصح 
يزكثح 

انكفاءج 
 ٠زٛإً ٤ِ اٌغ١و ٚ ٠فُٙ ؽل٠ضٗ

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
 ٠زم١ّل ثب٣ٌّٛٙٛ، ٦٠ٚجو ٥ٓ هأ٠ٗ اٌْقٖٟ

انكفاءج 
انخرايٍح 

٠َوُك ؽلصب أٞاللب ِٓ ٍٕلاد ِز٥ٕٛخ فٟ 
 ١٦ٙٚبد رٛا١ٍٕخ كاٌخ

٠جؾش ٥ٓ ا٦ٌٍِّٛخ ١ٛ٠ٚفٙب فٟ اٌز٦ج١و انمٍى 
 اٌْفٛٞ، ٠زؾٍٝ ثأكاة األوً

 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

. ٠ؾَٓ االٍزّب٣
٠َزوع٤ أؽلاس 
إٌٔ إٌّٞٛق 
 .٠ٚزق١ً ٔٙب٠خ ٌٗ

عٌٍ ١ٍٍّبْ ئٌٝ ِبئلح ا٦ٌْبء، ٚأفن ٠أوً ثَو٥خ، ٚفغأح ثلأ : انسٍـاق
. ٠جىٟ ٠ٖٚوؿ

. 9ٕٛهح اٌىزبة ٓ : انسُـــذ
 ِب ٍجت ثىبء ١ٍٍّبْ؟: انرؼهًٍح

يزحهح 
 االَطالق

٦٠جو ٦ِزّلا ٥ٍٝ 
 .ا٦ٌجبهاد اٌّملِخ

 .فٟ ا٦ٌُّٞ اٌّلهٍٟ الؽ٢ذ أْ ى١ٍِه ال ٠ٍزيَ ثأكاة األوً

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

: للَ ِغ٥ّٛخ ِٓ إٌٖبئؼ ٌٖل٠مه ؽزٝ ٠ّبهً آكاة األوً َِز١٦ٕب ثّب ٠ٍٟ
. ١ٍ٥ه أْ رغًَ ٠ل٠ه

. ثَُ اهلل: رمٛي
. رّٚغ اٌٍمّخ ع١لا

. ال رزىٍُ
. رأوً ِّب ١ٍ٠ه

 :...................ٚلً......... ٥ٕلِب رٕزٟٙ اغًَ

رم٠ُٛ اٌز٦بث١و 

. عٍَذ ئٌٝ ِبئلح ا٦ٌٞبَ فّبهٍذ آكاة األوً
. اٍز٦ٓ ثبٌٖٛهح ٚؽلصٕب ٥ّب ف٦ٍزٗ

 

انرذرٌة 
 واالسرثًار

  



 1:                                األسثىع انمٍى اإلَساٍَح:  1 انًمطغ انرؼهًًٍ
 

فُٙ اٌّىزٛة انًٍذاٌ 
  (فُٙ+أكاء)لواءح انُشاط 

ك 45انًذج 
 4انحصح 
يزكثح 

انكفاءج 
٠فُٙ ِب ٠موأ ٚ ١٦٠ل ثٕبء ا٦ٌٍِّٛبد 

اٌٛاهكح فٟ إٌٔ اٌّىزٛة ٚ 
٠َز٦ًّ ا٦ٌٍِّٛبد اٌٛاهكح فٟ 

إٌٔ اٌّىزٛة 

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
٠ؾزوَ ّوٚٛ اٌمواءح ٥ٚالِبد اٌٛلف، ٦٠ّجو ٥ٓ 

ّٔ اٌَوكٞ ٥ٓ غ١وٖ، ٠ٚقزبه . فّٙٗ ٦ٌّبٟٔ إٌ
. ِٓ ِز٦لك

انكفاءج 
انخرايٍح 

٠موأ ٖٕٔٛب ِٓ ِقزٍف األّٔبٛ، ٤ِ اٌزوو١ي ٥ٍٝ 
إٌّٜ اٌَوكٞ، رزىّْٛ ِٓ ٍّز١ٓ ئٌٝ صّب١ٔٓ 
وٍّخ أغٍجٙب ِْىٌٛخ، لواءح ١ٍٍّخ ٠ٚفّٙٙب 

٠زؾٍٝ ثوٚػ اٌز٦بْٚ ٚاٌزٚبِٓ ٚا٦ًٌّ انمٍى 
اٌغّب٥ٟ، ٠وك ٥ٓ األٍئٍخ ثّب ٠فٟ اٌغوٗ 

 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

ؽلصٕب ٥ٓ َِب٥لح 
 .للِزٙب ألف١ه

 اّزوٜ ٌه أثٛن ؽبٍٛثب ثّٕبٍجخ ٔغبؽه :انسٍاق
.  ِب ٠واٖ ا٦ٌٍُّ ِٕبٍجب:انسُذ

  ً٘ رزون أفبن ٦٠ًّ ثٗ؟:انرؼهًٍح

يزحهح 
 االَطالق

٠ىزْف اٌْق١ٖبد 
٦٠ٚجو ٥ٕٙب 

٦٠جو ٥ٓ اٌٖٛه 
٠موأ فمواد ِٓ إٌٔ 

لواءح ٕؾ١ؾخ 
٠غ١ت ٥ٓ األٍئٍخ 

١ٛ٠ف اٌىٍّبد 
اٌغل٠لح فٟ عًّ 

٠َزقوط اٌم١ُ 
 ٠ٚزؾٍٝ ثٙب

  ِٚالؽ٢خ اٌٖٛهح اٌّٖبؽجخ 10ٌٍٕٔفزؼ اٌىزبة ٓ 
ِبما رْب٘ل فٟ اٌٖٛهح؟ 

األَ رَزمجً اٌغل 
رٖٛهٚا، ِبما لبٌذ ٌٗ؟ 

رَغ١ً رٛل٦بد اٌزال١ِن ٥ٓ ٣ِٛٙٛ إٌٔ 
لواءح إٌٔ لواءح ّٔٛمع١خ ِٓ ٝوف ا٦ٌٍُّ 

َِز٦ّال اإل٠ؾبء ٌزمو٠ت ا٦ٌّٕٝ 
. رون فَؾخ ٌٍزال١ِن ٌٍمواءح اٌٖبِزخ

ِب ٘ٛ ٥ٕٛاْ إٌٔ؟ 
ؽلك ّق١ٖبد إٌٔ 

٠جلأ ثبٌّزّى١ٕٓ ؽزٝ )فموح /ِٞبٌجخ اٌزال١ِن ثبٌزلاٚي ٥ٍٝ اٌمواءح، فموح
 (ال ٠لف٤ اٌّزأفو٠ٓ ئٌٝ اهرىبة األفٞبء

٠ٕٖؼ فٟ ٘نٖ اٌؾٖخ )رن١ًٌ ا٦ٌٖٛثبد أصٕبء اٌمواءح ّٚوػ اٌّفوكاد اٌغل٠لح 
 (اٌْوػ ا١ٌَبلٟ ال ا٦ٌّغّٟ

 اٌىٍّخ ٦ِٕب٘ب ر١١ٛفٙب فٟ عٍّخ

ؽٚو فبٌٟ ٚللَ ٌٟ ٘ل٠خ 
 اّزمذ ئٌٝ ٥ّزٟ فزىٍّذ ٦ِٙب ثبٌٙبرف

عبء 
 اٍزٛؽْذ

ؽٚو 
اّزمذ 

. ِٕبلْخ اٌزال١ِن ٥ٓ فؾٜٛ إٌٔ ٚا٦ٌّٕٝ ا٢ٌب٘وٞ ٌٗ ثبألٍئٍخ إٌّبٍجخ
 11ٓ(ألوأ ٚأفُٙ)األٍئٍخ ِوافمخ ٌٍٕٔ

ٝوػ أٍئٍخ أفوٜ 
ِبما لبي اٌغل ٌؾ١ّل ١ٍُٚٚ؟ ثّبما هك ١ٍ٥ٗ ؽ١ّل؟ 

اؽه ٌٕب ِب ف٦ٍٗ ١ٍُٚ؟ ِٚبما ؽلس ٌٗ؟ 
ٌّبما؟ . اموو اٌْق١ٖخ اٌزٟ أ٥غجزه فٟ إٌٔ

. ا٦ٌٛكح ئٌٝ اٌفموح األف١وح ِٓ إٌٔ إٌّٞٛق ٚاٌّموٚء الٍزقواط اٌم١ّخ
 .أَا ذهًٍذ يؤدب،أحة أخً وأػطٍه َصف يا ػُذي

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

 

٠غ١ت ٥ٓ األٍئٍخ 
٠ملَ أفىبها أفوٜ 

 اٍزٕبكا ئٌٝ رٖٛهارٗ
 .٠ٕغي إٌْبٛ

ٝوػ أٍئٍخ أفوٜ لٖل اإلٌّبَ ثب٣ٌّٛٙٛ 
 .5 3ٓئٔغبى اٌزّبه٠ٓ فٟ كفزو األْٔٞخ، اٌزّو٠ٓ هلُ

 

انرذرٌة 
 واالسرثًار

  



 1:                                األسثىع انمٍى اإلَساٍَح:  1 انًمطغ انرؼهًًٍ
 

فُٙ اٌّىزٛة انًٍذاٌ 
لواءح ٚلٛا٥ل ٔؾ٠ٛخ انُشاط 

 ك90انًذج 
 5ٚ6انحصح 
يزكثح 

انكفاءج 
٠فُٙ ِب ٠موأ ١٦٠ٚل ثٕبء ا٦ٌٍِّٛبد 

 اٌٛاهكح فٟ إٌٔ اٌّىزٛة
٠َز٦ًّ ا٦ٌٍِّٛبد اٌٛاهكح فٟ ٚ

 إٌٔ اٌّىزٛة

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
٠ؾزوَ ّوٚٛ اٌمواءح اٌغٙو٠خ ٥ٚالِبد اٌٛلف، 

ّٔ اٌَوكٞ ٥ٓ . ٦٠ّٚجو ٥ٓ فّٙٗ ٦ٌّبٟٔ إٌ
١ّ٠ي االٍُ ِٓ ١ٍبق اٌىالَ ٠ٖٕٚفٗ ٚ. غ١وٖ

انكفاءج 
انخرايٍح 

 ِٓ ِقزٍف األّٔبٛ، ٤ِ اٌزوو١ي ٠ٍٝ٥موأ ٖٕٔٛب 
 إٌّٜ اٌَوكٞ، ٚرزىّْٛ ِٓ ٍّز١ٓ ئٌٝ صّب١ٔٓ
 وٍّخ أغٍجٙب ِْىٌٛخ، لواءح ١ٍٍّخ ٠ٚفّٙٙب

٠زؾٍٝ ثوٚػ اٌز٦بْٚ ٚاٌزٚبِٓ ٚا٦ًٌّ انمٍى 
  ٠وك ٥ٓ األٍئٍخ ثّب ٠فٟ اٌغوٗاٌغّب٥ٟ،

 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

٠غ١ت ّف٠ٛب ٥ٓ 
 .األٍئٍخ

. ا٦ٌٛكح ئٌٝ إٌٔ اٌّموٚء ٚٝوػ أٍئٍخ ؽٛي ا٦ٌّٕٝ ا٢ٌب٘وٞ ٌٍٕٔ
هف٘ ؽ١ّل هؤ٠خ اٌٙلا٠ب اٌزٟ أؽٚو٘ب اٌغل، ٌّبما؟ 

ِب اٌنٞ ؽلس ١ٌٍُٛ ٥ٕلِب ٍمٜ؟ 
 ِب هأ٠ه فٟ رٖوف ؽ١ّل ١ٍُٚٚ؟

يزحهح 
 االَطالق

 
٠موأ فمواد ِٓ إٌٔ 

لواءح ٕؾ١ؾخ 
٠غ١ت ٥ٓ األٍئٍخ 

١ٛ٠ف اٌىٍّبد 
اٌغل٠لح فٟ عًّ 
٠ىزْف اٌىٍّبد 

اٌلاٌخ ٥ٍٝ أٍّبء 
 .٠ٖٕٚفٙب

 (لزاءج آداء)انًزحهح األونى
.  ٚلواءح إٌٔ لواءح ٕبِزخ٠10ٍٞت ا٦ٌٍُّ ِٓ اٌزال١ِن فزؼ اٌىزت ٓ 

 (رغ١َل األ٘لاف اٌؾٌ ؽوو١خ)ر١ٍٙب لواءح عٙو٠خ ٦ِجوح
٠فَؼ األٍزبم اٌّغبي ٌٍّز١ٍّ٦ٓ ٌألكاء ِوويا ٥ٍٝ ؽَٓ اٌمواءح ٚعٛكرٙب، 

. (فموح/فموح)٥ٍٚٝ ِٓ ٌُ ٠موأ فٟ ؽٖخ األكاء،
( 11وٍّبرٟ اٌغل٠لح وزبة اٌز١ٍّن ٓ )ّوػ ٚر١١ٛف ٥جبهاد أفوٜ ِٓ إٌٔ

 (تُاء انفمزج أو انجًهح انًرضًُح انظاهزج انُحىٌح)انًزحهح انثاٍَح
. ا٦ٌٛكح ئٌٝ إٌٔ اٌّموٚء ٚٝوػ أٍئٍخ ٘بكفخ ٌجٕبء اٌفموح

ِٓ اٍز١م٠ فٟ اٌٖجبػ، ٌّٚبما؟ 
فٟ اٌٖجبػ، اٍز١م٠ ١ٍُٚ ٚؽ١ّل ِجىو٠ٓ ١ٌَزمجال ؽلّ٘ب، اٌنٞ ٥ٚلّ٘ب 

. فٟ أٚي أ٠بَ ا١٦ٌلاٌٙلا٠ب ثبٌىض١و ِٓ 
. وزبثخ اٌغٍّخ ٥ٍٝ اٌَجٛهح ٚر٠ٍٛٓ ث٦٘ اٌىٍّبد اٌلاٌخ ٥ٍٝ أٍّبء

................. ٠َزملَ ا٦ٌٍُّ ر١ٍّن ٠َٚأٌٗ، ِب اٍّه؟ اٍّٟ
: ٦٠ٛك ئٌٝ اٌغٍّخ ٠ٚمٛي

: ر١ْو اٌىٍّخ اٌٍّٛٔخ ثبألٕفو ئٌٝ
. ٠َزؾَٓ أْ ٠ىْٛ االفز١به ٥ٍٝ األٌٛاػ، ر١ٍٗ ِوالجخ فزٖؾ١ؼ

. ٘برٛا أٍّبء ئَٔبْ
. ٠وف٤ ا٦ٌٍُّ لٍّب ِضال ٠ٚمٛي ِب اٍُ ٘نا اٌْٟء؟ ٘نا لٍُ

 :٦٠ٛك ئٌٝ اٌغٍّخ ٠ٚمٛي
 : ر١ْو اٌىٍّخ اٌٍّٛٔخ ثبألؽّو ئٌٝ

. رزج٤ ٔفٌ اٌّواؽً
. ٦٠ٍك ا٦ٌٍُّ ٕٛهح ؽ١ٛاْ ٠ٚزج٤ ٔفٌ اٌّواؽً ٌٍز٦وف ٥ٍٝ اٍُ اٌؾ١ٛاْ

: ٠ٞوػ ا٦ٌٍُّ أٍئٍخ ٘بكفخ ٌٍٕٛٛي ئٌٝ

١ٍُٚ، فبّٝخ : اٍُ ٠ٍٞك ٥ٍٝ اإلَٔبْ ِضً  

ف١ً، فوٚف : اٍُ ٠ٍٞك ٥ٍٝ ؽ١ٛاْ ِضً االٍُ 

لٍُ، ِؾف٢خ، غوفخ، ثورمبٌخ : اٍُ ٠ٍٞك ٥ٍٝ ّٟء ِضً  
 

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

٠غ١ت ٥ٓ األٍئٍخ 
٠ملَ أفىبها أفوٜ 

 اٍزٕبكا ئٌٝ رٖٛهارٗ
 .٠ٕغي إٌْبٛ

ٝوػ أٍئٍخ أفوٜ لٖل اإلٌّبَ ثب٣ٌّٛٙٛ 
  .4ٓ5ئٔغبى اٌزّبه٠ٓ فٟ كفزو األْٔٞخ، اٌزّو٠ٓ هلُ 

 

انرذرٌة 
 واالسرثًار
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 1:                                األسثىع انمٍى اإلَساٍَح:  1 انًمطغ انرؼهًًٍ
 

فُٙ اٌّىزٛة انًٍذاٌ 
لواءح ٚلٛا٥ل ئِالئ١خ انُشاط 

ك 90انًذج 
 7ٚ8انحصح 
يزكثح 

انكفاءج 
٠فُٙ ِب ٠موأ ٚ ١٦٠ل ثٕبء 

ا٦ٌٍِّٛبد اٌٛاهكح فٟ إٌٔ 
اٌّىزٛة، ٠َز٦ًّ ا٦ٌٍِّٛبد 

 اٌٛاهكح فٟ إٌٔ اٌّىزٛة

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
٠ؾزوَ ّوٚٛ اٌمواءح اٌغٙو٠خ ٥ٚالِبد اٌٛلف ٦٠ّٚجو 

ّٔ  ١ّ٠ٚي اٌَوكٞ ٥ٓ غ١وٖ. ٥ٓ فّٙٗ ٦ٌّبٟٔ إٌ
ث٦٘ ٥الِبد اٌٛلف ١ٛ٠ٚفٙب فٟ وزبثزٗ 

انكفاءج 
انخرايٍح 

 ِٓ ِقزٍف األّٔبٛ، ٤ِ اٌزوو١ي ٠ٍٝ٥موأ ٖٕٔٛب 
 إٌّٜ اٌَوكٞ، ٚرزىّْٛ ِٓ ٍّز١ٓ ئٌٝ صّب١ٔٓ
 وٍّخ أغٍجٙب ِْىٌٛخ، لواءح ١ٍٍّخ ٠ٚفّٙٙب

٠زؾٍٝ ثوٚػ اٌز٦بْٚ ٚاٌزٚبِٓ ٚا٦ًٌّ اٌغّب٥ٟ، انمٍى 
٠وك ٥ٓ األٍئٍخ ثّب ٠فٟ اٌغوٗ 

 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

 .٠غ١ت ٥ٓ األٍئٍخ

. ا٦ٌٛكح ئٌٝ إٌٔ اٌّموٚء ٚٝوػ أٍئٍخ رَزٙلف ا٦ٌّٕٝ إٌّٟٚ ٌٗ
أّٙه ١ٍُٚ ٤ِ اٌٙلا٠ب، ِبما لبي فٟ ٔفَٗ؟ ِب هأ٠ه فٟ ٘نا اٌزٖوف؟ 

اّزوٜ ؽ١ّل وزبثب ِٓ ِٖوٚفٗ ألف١ٗ، ِب هأ٠ه فٟ رٖوفٗ؟ 
 أ٠ّٙب ٠ؾت ا٢فو؟

يزحهح 
 االَطالق

٠ىزْف اٌْق١ٖبد 
٦٠ٚجو ٥ٕٙب 

٠موأ فمواد ِٓ إٌٔ 
لواءح ٕؾ١ؾخ 

٠غ١ت ٥ٓ األٍئٍخ 
١ٛ٠ف اٌىٍّبد 

اٌغل٠لح فٟ عًّ 
١ّ٠ي ٥الِبد اٌٛلف 

 .١ٛ٠ٚفٙب

 (لزاءج أداء)انًزحهح األونى 
.  ٚلواءح إٌٔ لواءح ٕبِزخ٠10ٍٞت ا٦ٌٍُّ ِٓ اٌزال١ِن فزؼ اٌىزت ٓ 

 (رغ١َل األ٘لاف اٌؾٌ ؽوو١خ)ر١ٍٙب لواءح عٙو٠خ ٦ِجوح 
٠فَؼ األٍزبم اٌّغبي ٌٍّز١ٍّ٦ٓ ٌألكاء ِوويا ٥ٍٝ ؽَٓ اٌمواءح ٚعٛكرٙب، 

. (فموح/فموح)٥ٍٚٝ ِٓ ٌُ ٠موأ فٟ اٌؾٖز١ٓ اٌَبثمز١ٓ 
( 11ٓ)ألوأ ٚأفُٙ

ِزٝ وبْ مٌه؟ .....ٍُ ّق١ٖبد اٌمٖخ؟ ىاه اٌغل ؽف١ل٠ٗ فٟ
 (أثزي نغرً)انًزحهح انثاٍَح 

اموو ا٦ٌجبهاد إٌّبٍجخ فٟ وً ؽبٌخ؟ 
....... ، ث٦ل اإلفٞبه فٟ هِٚبْ...، ٥ٕلِب أٟٔٙ األوً...٥ٕلِب أثلأ األوً

 (تُاء انفمزج أو انجًم انًرضًُح انماػذج اإليالئٍح)انًزحهح انثانثح 
. ا٦ٌٛكح ئٌٝ إٌٔ اٌّموٚء ٚثٕبء اٌغًّ ثٞوػ أٍئٍخ ٘بكفخ

((  ؟.........أٌُ رو)):عٌٍ اٌغل ٤ِ اثٕزٗ ٚؽف١لٖ، ِبما لبي؟ لبي اٌغل
. وزبثخ اٌغٍّخ ٚر٠ٍٛٓ ٥الِخ االٍزفٙبَ

 (...اإلّبهح، عٙبهح اٌٖٛد)ِٞبٌجخ ر١ٍّن لواءح اٌغٍّخ ثبٌزٕغ١ُ إٌّبٍت 
. ٔفٌ ا٦ًٌّ ٤ِ اٌغٍّز١ٓ اٌّزجم١ز١ٓ

! ثبٌّٕبٍجخ أ٠ٓ افزفٝ ١ٍُٚ؟
. ١ً ١ٍُٚ ٝو٠ؼ اٌفواُ

. ٝوػ أٍئٍخ ٌز١١ّي ٥الِبد اٌٛلف
. ؽ١ّل ٝفً ؽْٕٛ*(.)إٌمٞخ: ٥الِبد اٌٛلف ِضً
ِب اٍّه؟ *(؟)  ٥الِخ االٍزفٙبَ

 !ِب أعًّ اٌزَبِؼ*(!)  ٥الِخ اٌز٦غت

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

٠غ١ت ٥ٓ األٍئٍخ 
٠ملَ أفىبها أفوٜ 

 اٍزٕبكا ئٌٝ رٖٛهارٗ
 .٠ٕغي إٌْبٛ

ٝوػ أٍئٍخ أفوٜ لٖل اإلٌّبَ ثب٣ٌّٛٙٛ 
 .5 5ٓئٔغبى اٌزّبه٠ٓ فٟ كفزو األْٔٞخ، اٌزّو٠ٓ هلُ 

 

انرذرٌة 
 واالسرثًار

  



 1:                                األسثىع انمٍى اإلَساٍَح:  1 انًمطغ انرؼهًًٍ
 

فُٙ اٌّىزٛة انًٍذاٌ 
أٔغي +أل١ُ ر٦ٍّبرٟ )لواءح ٚئكِبط انُشاط 

 (ِْو٥ٟٚ
ك 45انًذج 

 10 9ٚانحصح 
يزكثح 

انكفاءج 
٠فُٙ ِب ٠موأ ١٦٠ٚل ثٕبء ا٦ٌٍِّٛبد 

اٌٛاهكح فٟ إٌٔ اٌّىزٛة ٠َٚز٦ًّ 
ا٦ٌٍِّٛبد اٌٛاهكح فٟ إٌٔ اٌّىزٛة 

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
٠ؾزوَ ّوٚٛ اٌمواءح اٌغٙو٠خ ٥ٚالِبد اٌٛلف 

ّٔ اٌَوكٞ ٥ٓ . ٦٠ّٚجو ٥ٓ فّٙٗ ٦ٌّبٟٔ إٌ
غ١وٖ ٠ٚلِظ ِىزَجبرٗ ١ٛ٠ٚفٙب 

انكفاءج 
انخرايٍح 

٠موأ ٖٕٔٛب ِٓ ِقزٍف األّٔبٛ، ٤ِ اٌزوو١ي ٥ٍٝ 
إٌّٜ اٌَوكٞ، ٚرزىّْٛ ِٓ ٍّز١ٓ ئٌٝ صّب١ٔٓ 
وٍّخ أغٍجٙب ِْىٌٛخ، لواءح ١ٍٍّخ ٠ٚفّٙٙب 

٠زؾٍٝ ثوٚػ اٌز٦بْٚ ٚاٌزٚبِٓ ٚا٦ًٌّ انمٍى 
اٌغّب٥ٟ، ٠وك ٥ٓ األٍئٍخ ثّب ٠فٟ اٌغوٗ 

 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

 .٠غ١ت ٥ٓ األٍئٍخ
يزحهح  .ا٦ٌٛكح ئٌٝ إٌٔ اٌّموٚء ٚٝوػ أٍئٍخ ٘بكفخ

 االَطالق

ّف اٌْق١ٖبد 
٦٠ٚجو ٥ٕٙب 

٦٠جو ٥ٓ اٌٖٛه 
٠موأ فمواد ِٓ إٌٔ 

لواءح ٕؾ١ؾخ 
٠َزقوط وٍّبد كاٌخ 

٥ٍٝ أٍّبء 
. ٠ٖٕٚفٙب

١ٛ٠ف اٌىٍّبد 
اٌغل٠لح فٟ عًّ 

٠َزقوط اٌم١ُ 
 ٠ٚزؾٍٝ ثٙب

 (فهى+ لزاءج أداء )انًزحهح األونى 
.  ٚلواءح إٌٔ لواءح ٕبِزخ٠10ٍٞت ا٦ٌٍُّ ِٓ اٌزال١ِن فزؼ اٌىزت ٓ 

 (رغ١َل األ٘لاف اٌؾٌ ؽوو١خ)ر١ٍٙب لواءح عٙو٠خ ٦ِجوح 
٠فَؼ األٍزبم اٌّغبي ٌٍّز١ٍّ٦ٓ 

ٌألكاء ِوويا ٥ٍٝ ؽَٓ اٌمواءح 
ٚعٛكرٙب، ٥ٍٚٝ ِٓ ٌُ ٠موأ فٟ 

. (فموح/فموح)اٌؾٖٔ اٌَبثمخ 
فٟ ٘نٖ اٌؾٖخ ٠ّىٓ ٌألٍزبم أْ 

أٔٛا٣ )٠ٞوػ أٍئٍخ إلكِبط ٦ِبهفٗ 
االٍُ، ٥الِبد اٌٛلف، رضج١ذ 

 (اٌم١ُ اٌٛاهكح فٟ إٌٔ
( 11ٓ)ألوأ ٚأفُٙ

 (ألٍى ذؼهًاذً)انًزحهح انثاٍَح 
 

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

٠قزبه ٥ٕٛاْ ِٕبٍت 
. ٌٍمٖخ ث٦ل رٖٛه٘ب

٠ىزت ا٦ٌجبهاد اٌزٟ 
 رجلأثٙب اٌمٖخ

 أٔغي ِْو٥ٟٚ

 

انرذرٌة 
 واالسرثًار

ثبٌَٕجخ ألل١ُ ر٦ٍّبرٟ األٍزبم غ١و ٍِيَ ثأغبى ع٤١ّ أْٔٞخ أل١ُ ر٦ٍّبرٟ . 01يالحظح
ثبٌَٕجخ ألٔغي ِْو٥ٟٚ ٠زُ ئٔغبىٖ ثزلهط فالي األٍبث٤١ اٌضالصخ ٥ٍٝ أْ ٠مَٛ فٟ األٍج٣ٛ اٌواث٤  . -02 



 1:                                األسثىع انمٍى اإلَساٍَح:  1 انًمطغ انرؼهًًٍ
 

اٌز٦ج١و اٌىزبثٟ انًٍذاٌ 
أرلهة ٥ٍٝ اإلٔزبط اٌىزبثٟ انُشاط 

ك 45انًذج 
 11انحصح 
يزكثح 

انكفاءج 
٠ز٦وف ٥ٍٝ ِقزٍف أّىبي اٌؾوٚف *

ٚاٌٚٛاثٜ ٌٍىزبثخ ثب٦ٌوث١خ ٠ٕٚزظ 
ِٕٖٕٛبد ؽَت ١٦ٙٚخ اٌزٛإً 

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
٢ٕ٠ُ ئٔزبعٗ ٚفك ّٜٔ إٌٔ اٌَوكٞ، ٠ٚؾزوَ 

لٛا٥ل اٌٍغخ 
انكفاءج 

انخرايٍح 
٠ٕزظ وزبثخ ٖٕٔٛب ِٓ أهث٦خ ئٌٝ ٍزخ أٍٞو 
ِٓ ِقزٍف األّٔبٛ، ٤ِ اٌزوو١ي ٥ٍٝ إٌّٜ 

اٌَوكٞ فٟ ١٦ٙٚبد رٛا١ٍٕخ كاٌّخ 
٠َزقوط ا٦ٌٍِّٛبد ١ٛ٠ٚفٙب فٟ اٌز٦ج١و انمٍى 

ّّٟ للهارٗ اٌز٦ج١و٠خ  اٌْفٛٞ ٚاٌىزبثٟ ، ٠ٕ
 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

٠زنوو أؽلاس 
 (ف١ب١ٌخ/ؽم١م١خ)لٖخ

 .١٥ٚل ٍوك٘ب

 .ؽىذ ٌه علره لٖخ
 .أ٥ل٘ب ٥ٍٝ َِب٦ِٕب

يزحهح 
 االَطالق

: ٠ؾلك
. ّق١ٖبد اٌمٖخ

. ِىبْ اٌمٖخ ٚىِٕٙب
 .اٌّْىٍخ

ذمذٌى انمصح 
 

كفزو األْٔٞخ ٓ ) ٠ملَ األٍزبم اٌمٖخ ث٦ل لواءرٙب ثبٌزٕغ١ُ إٌّبٍت
7 .)

. ٠ٍٞت ِٓ اٌزال١ِن لواءرٙب لواءح ٕبِزخ
. اٌغلٚي ث٦ل اٌمواءح اٌٖبِزخ ٠ٍٞت ُِٕٙ ًِء

 

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

 ٠ٍٞت ِٓ اٌزال١ِن الزواػ ؽٍٛي ٌٍّْىٍخ ٚوزبثزٙب ٥ٍٝ كفزو األْٔٞخ .رم٠ُٛ اإلٔغبى
انرذرٌة 

 واالسرثًار

  



 1:                                األسثىع انمٍى اإلَساٍَح:  1 انًمطغ انرؼهًًٍ
 

فُٙ اٌّىزٛة انًٍذاٌ 
 (ألوأ ٚأفُٙ) لواءحانُشاط 

ك 45انًذج 
 12انحصح 
يزكثح 

انكفاءج 
ٚ ١٦٠ل ثٕبء  ٠فُٙ ِب ٠موأ

ا٦ٌٍِّٛبد اٌٛاهكح فٟ إٌٔ 
اٌّىزٛة ٠َٚز٦ًّ ا٦ٌٍِّٛبد 

اٌٛاهكح فٟ إٌٔ اٌّىزٛة 

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
. ٠إّكٞ اٌّؾف١ٛبد أكاء ٦ِجوا

انكفاءج 
انخرايٍح 

٠موأ ٖٕٔٛب ِٓ ِقزٍف األّٔبٛ، ٤ِ اٌزوو١ي 
٥ٍٝ إٌّٜ اٌَوكٞ رزىّْٛ ِٓ ٍّز١ٓ ئٌٝ 
صّب١ٔٓ وٍّخ أغٍجٙب ِْىٌٛخ، لواءح ١ٍٍّخ 

٠ٚفّٙٙب 
٠زؾٍٝ ثوٚػ اٌز٦بْٚ ٚاٌزٚبِٓ ٚا٦ًٌّ انمٍى 

اٌغّب٥ٟ، ٠وك ٥ٓ األٍئٍخ ثّب ٠فٟ اٌغوٗ 
 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

 .٠غ١ت ٥ٓ األٍئٍخ
٤ِ ِٓ ر١٦ِ فٟ اٌج١ذ؟ 

و١ف رز٦بًِ ٦ُِٙ؟ 
 ؟ا٢كاةِٓ ٥ٍّٕب ٘نٖ 

يزحهح 
 االَطالق

٠ٕٖذ ٠ٚؾَٓ 
. االٍزّب٣

 
. ٠غ١ت ٥ٓ األٍئٍخ

 .ؽف٠ ٠َز٢ٙو ِب

. انًزحهح األونى
. ٦٠وٗ ا٦ٌٍُّ اٌّؾف١ٛخ ثبٍز٦ّبي ا١ٌٍٍٛخ إٌّبٍجخ

. ٌم١بً ِلٜ فُٙ اٌزال١ِن رمل٠ُ ّوػ ِجَٜ ٚٝوػ أٍئٍخ
٥ّٓ ٠زؾلس إٌٔ؟ 

ِبٟ٘ أعًّ وٍّخ ٚأ٥نثٙب 
ٌّبما؟  ٌمٍت اٌٞفً؟

. ِٕبٍجخ أٍئٍخ أفوٜ ٠وا٘ب ا٦ٌٍُّ

 
. انًزحهح انثاٍَح

٠زُ رغيئخ اٌّؾف١ٛخ ئٌٝ أعياء ٥ٍٝ أْ ٠َز٢ٙو اٌزال١ِن وبًِ اٌّؾف١ٛخ 
 .فٟ أفو اٌّم٤ٞ

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

٠غ١ت ٥ٓ األٍئٍخ 
 .٠َز٢ٙو

ٝوػ أٍئٍخ أفوٜ لٖل اإلٌّبَ ثب٣ٌّٛٙٛ 
 .اٍز٢ٙبه اٌغي اٌّؾفٟٛ

انرذرٌة 
 واالسرثًار

 

  



 انىضؼٍح االَطاللٍح األونى
 

األ٥لاك ٚاٌؾَبة انًٍذاٌ 
 99 - 0األ٥لاك انُشاط 

 ك45انًذج 
 1ٚ2انحصح 
يزكثح 

انكفاءج 
 ٠100ز٦وف ٥ٍٝ أ٥لاك إٔغو ِٓ 

٥لك وً ٠ىزت ٚ (٠ورت ٠مبهْ، ٠ىزت،)
 .كافً علٚي اٌّوارت

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
، ٠ٚموأ هلُ ا٢ؽبك ٚهلُ ا٦ٌْواد ١٦٠ٓ ١ّ٠ٚي

 األ٥لاك لواءح ١ٍٍّخ
انكفاءج 

انخرايٍح 
٠ؾً ِْىالد ثزغ١ٕل ٦ِبهفٗ اٌّز٦ٍمخ 

 ثبأل٥لاك ٚاٌؾَبة
٠زؾمك ِٓ ٕؾخ إٌزبئظ  ٠الؽ٠ ٠ٚىزْف،انمٍى 

٠َز٦ًّ اٌزو١ِي ا٦ٌبٌّٟ  ٠ٖٚبكق ١ٍ٥ٙب،

 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

. ٠زنوو ا٦ٌلك٠ٓ
٠غ٦ّّٙب م١ٕ٘ب 

 .٠ٚىزت إٌبرظ

 ِٚٞبٌجخ اٌزال١ِن ثىزبثزٙب ٥ٍٝ االٌٛاػ، 100 ئِالء أ٥لاك إٔغو ِٓ :نرؼهًٍحا
يزحهح  ثبٍز٦ّبي اٌغلٚي ِٚٓ كْٚ علٚي

 االَطالق

٠موأ ا١٦ٌٙٛخ 
 ٠ٚفُٙ ِفوكارٙب

 
 
 

٠زّىٓ ِٓ 
إٌٛٛي ثاعواءارٗ 

 ئٌٝ ٔٙب٠زٙب
 
 
 

٦٠وٗ ٥ٍّٗ 
 ٠ٚمبهٔٗ ٤ِ ىِالئٗ

 
 
 

٠َزٕظ اٌٞو٠مخ 
اٌٖؾ١ؾخ ٌىزبثخ 

 اال٥لاك 
 
 
 

٠ٖبكق ٢ٕ٠ُٚ 
 اٌز٦ٍّبد اٌغل٠لح

 

 واالكرشاف يزحهح انثحث - 
 . ٥وٗ ا١٦ٌٙٛخ عّب١٥ب ٚفوك٠ب ثبٌزٛاىٞ ئْ أِىٓ-1

 ٠جبّو اٌز١ٍّن فُٙ اٌٍّٞٛة
ِالؽ٢خ َِٚب٥لح ِٓ لجً 

 ا٦ٌٍُّ
 رٛع١ٗ اٌّز١ٍّ٦ٓ ٥ٕل ا٦ٌغي 

 ئؽٖبء االفٞبء
 

: انًُالشح وانرثادل
٠موأ األ٥لاك إٌبلٖخ فٟ 

 اٌغلٚي
٠ىزت هل١ّب ٚؽوف١ب األ٥لاك 

 اٌٍّٞٛة
 

 :انحىصهح وانرأسٍس

نكراتح ػذد تانحزوف أو 
االرلاو أفككه إنى 

 ػشزاخ وآحاد
 

 :يزحهح اإلَجاس
صُ ِوالجخ أ٥ّبي اٌزال١ِن 

اٌزٖؾ١ؼ ٠ىْٛ ثمٍُ )ِوؽ١ٍب 
 (ٍِْٛ أفٚو

 

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

٠ٕغي اٌزّبه٠ٓ 
 فوك٠ب

  :انرًزٌ
 . فٟ اٌؾٖخ اٌضب١ٔخ6ؽً اٌزّبه٠ٓ ٓ 

 أوزت األ٥لاك اٌزب١ٌخ ثبألهلبَ .1
 أوزت األ٥لاك اٌزب١ٌخ ثبٌؾوٚف .2
 أوًّ رؾ١ًٍ ا٦ٌلك ا٢رٟ .3
  هرت األ٥لاك اٌزب١ٌخ .4
 أوًّ وّب فٟ اٌّضبي .5
 ؽً َِأٌخ ؽٛي إٌمٛك .6

انرذرٌة 
 واالسرثًار

 رقٖٔ اٌؾٖخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبه٠ٓ ٥ٍٝ كفزو األْٔٞخ: ِالؽ٢خ

  



 انىضؼٍح االَطاللٍح األونى
 

األ٥لاك ٚاٌؾَبة انًٍذاٌ 
 (1)اٌغ٤ّ ٚاٌٞوػ انُشاط 

 ك45انًذج 
 3ٚ4انحصح 
يزكثح 

انكفاءج 
٠الؽ٠ ٠ٚىزْف ٢ٕ٠ُٚ ٥ٍّٗ، ٠ٚز٦وف 

 .٥ٍٝ اٌوِٛى ا٦ٌب١ٌّخ ٠ٚجني عٙٛكا

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
٠غ٤ّ أٚ ٠ٞوػ اال٥لاك م١ٕ٘ب َِز١٦ٕب ثٞوق 

 اٌزفى١ه ٚاالرّبَ ئٌٝ ا٦ٌْوح اٌّٛا١ٌخ
انكفاءج 

انخرايٍح 
٠ؾً ِْىالد ثزغ١ٕل ٦ِبهفٗ اٌّز٦ٍمخ 

 ثبأل٥لاك ٚاٌؾَبة
٠زؾمك ِٓ ٕؾخ إٌزبئظ  ٠الؽ٠ ٠ٚىزْف،انمٍى 

٠َز٦ًّ اٌزو١ِي ا٦ٌبٌّٟ  ٠ٖٚبكق ١ٍ٥ٙب،
 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

٠غ١ت ٥ٍٝ اٌٍٛؽخ 

 ّٚف١ٙب

 :انرؼهًٍح

  رٖب٥ل٠ب صُ رٕبى١ٌب10، ٠10ٞبٌت اٌزال١ِن ثب٦ٌل 
 اٌجلء ِٓ اٌٍٜٛ ِٚٞبٌجزُٙ ثزىٍّخ اٌْو٠ٜ م١ٕ٘ب

يزحهح 
 االَطالق

٠زٛي ئٌٝ اٌٍّٞٛة 
 ثاعواءارٗ اٌْق١ٖخ

 
 

٠ؾَت ٔزبئظ 

 ا١ٍّ٦ٌبد أفم١ب
 

 
 ٠فىه ٠ٚووت اال٥لاك

 
 

٠َزقلَ اٌّزُّ 

 و١ٍٍٛخ َِب٥لح
 

 
٠غ٤ّ م١ٕ٘ب أ٥لاك 

 آؽبك٘ب ٦ِلَٚ

 :يزحهح انثحث واالسركشاف
 ٠غَل ا٦ٌٍُّ اٌْىً اٌّمبثً أِبَ اٌزال١ِن

 ٠ز٦وف اٌز١ٍّن ٥ٍٝ أٍب١ٌت ؽَبة اٌغ٤ّ ثبالؽزفبٟ كْٚ اٍز٦ّبي ١ٍٍٚخ

 . فإٔب ٔزج٤ اٌقٞٛاد ا٢ر١خ54 + 7ٌؾَبة ِغ٣ّٛ 
 (ػًم فزدي وجًاػً تانرىاسي)يزحهح انثحث 

 54 = 50+4  ئٌٝ ِغ٣ّٛ ٥لك54ٓ٠رفى١ه ا٦ٌلك 

 

 54+7 = 50+4+7  وب٢ر7ٟصُ ئٙبفخ ا٦ٌلك 

 54+7 = 50+11 ع٤ّ ا٢ؽبك ٤ِ ا٢ؽبك

 54+7 = 61  ث٦لك عل٠ل50أف١و ع٤ّ اي

 60انمٍاو تُفس انؼًم يٍ خالل انًرًى إنى انؼذد 
 54+7 = 54+6+1  وب٢ر7ٟصُ ئٙبفخ ا٦ٌلك 

 

 54+7 = 60+1 ع٤ّ ا٢ؽبك ٤ِ ا٢ؽبك

 54+7 = 61   ث٦لك عل٠ل50أف١و ع٤ّ اي

 :انحىصهح وانرأسٍس

 فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٠زُ اٌزٖل٠ك ٥ٍٝ إٌزبئظ اٌٖؾ١ؾخ ٚئث٦بك اٌقبٝئخ
 .٠مبهْ اٌّز٦ٍُ ث١ٓ اٌٞو٠مز١ٓ ٠ٚقزبه أفٍٚٙب ٚأٍٍٙٙب

 :اذثاع َفس انخطىاخ إلجزاء ػًهٍح انطزح

 :يزحهح انثحث واالسركشاف
 . فإٔب ٔزج٤ اٌقٞٛاد ا٢ر١خ54 - 7ٌؾَبة فوق 

 يزحهح انثحث 
3  -4 - 54 = 7-54  3  -4 - 54 = 7+54 

3  -50 = 7-54  3  -50 = 7 - 54 
47 = 7-54  47 = 7 - 54 

 

 

 
 :يزحهح االَجاس

٠ٍٞت ِٓ اٌّز١ٍّ٦ٓ ِالؽ٢خ ٚلواءح 

 ا١ٍّ٦ٌبد
 ئٔغبى ا١ّ٦ٌبد ٥ٍٝ أٌٛاػ ِوؽ١ٍب

ا٥زّبك ٝوق ِقزٍفخ فٟ إٌٛٛي ئٌٝ 
 .اٌؾً ثزٛع١ٗ ِٓ ا٦ٌٍُّ

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

٠َزقٍٔ االٍزٕزبط 

 ٦٠ًّٚ ثٗ

 :ذؼهًد
٥ٕلِب أؽَت ثز٦ّٓ، أفىه األ٥لاك أٚ أٍز٦ًّ االرّبَ ئٌٝ ا٦ٌْوح اٌّٛا١ٌخ ٚأٍز١٦ٓ ثبٌْو٠ٜ 

 .ا٦ٌلكٞ فٟ وٍزب اٌؾبٌز١ٓ

انرذرٌة 
و 

 االسرثًار

 رقٖٔ اٌؾٖخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبه٠ٓ ٥ٍٝ كفزو األْٔٞخ: ِالؽ٢خ

  



 انىضؼٍح االَطاللٍح األونى
 

 اٌفٚبء ٚإٌٙلٍخانًٍذاٌ 
 ِمبهٔخ األٝٛايانُشاط 

 ك45انًذج 
 5ٚ6انحصح 
يزكثح 

انكفاءج 
٠ز٦وف ٥ٍٝ ر١٢ُٕ اٌفٚبء 

ٚاٌٍّٖٞؾبد ٚاالٍزمب١ِخ، ٠َٚز٦ًّ 
 اٌٍّٖٞؾبد ٚاٌز٦بث١و إٌّبٍجخ

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
٠ز٦وف ٥ٍٝ األّىبي، ٠نوو ث٦٘ اٌقٛآ 

 ٌألٝٛاي، ٠ٚمبهْ ث١ٓ األٝٛاي فٟ اٌَّزٛٞ
انكفاءج 

انخرايٍح 
٠ؾً ِْىالد ثزغ١ٕل ٦ِبهفٗ اٌّز٦ٍمخ 

 ثبأل٥لاك ٚاٌؾَبة
٠زؾمك ِٓ ٕؾخ إٌزبئظ  ٠الؽ٠ ٠ٚىزْف،انمٍى 

٠َز٦ًّ اٌزو١ِي ا٦ٌبٌّٟ  ٠ٖٚبكق ١ٍ٥ٙب،

 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

٠غ١ت ٥ٍٝ اٌٍٛؽخ 
 ّٚف١ٙب

 :انرؼهًٍح
  رٖب٥ل٠ب صُ رٕبى١ٌب10، ٠10ٞبٌت اٌّز١ٍّ٦ٓ ثب٦ٌل 

 ٠ٞبٌت اٌّز١ٍّ٦ٓ ثغ٤ّ أٚ ٝوػ ٥ْواد وبٍِخ ِٓ ٥لك ١٦ِٓ م١ٕ٘ب
 99-50 ، 48-30 ، 40-20 ، 55-10: أؽَت

يزحهح 
 االَطالق

٠زٛي ئٌٝ اٌٍّٞٛة 
ثاعواءارٗ 
 اٌْق١ٖخ

 
 

٠ؾَت ٔزبئظ 
 ا١ٍّ٦ٌبد أفم١ب

 
 

٠فىه ٠ٚووت 
 اال٥لاك

 
 

٠َزقلَ اٌّزُّ 
 و١ٍٍٛخ َِب٥لح

 
 

٠غ٤ّ م١ٕ٘ب أ٥لاك 
 آؽبك٘ب ٦ِلَٚ

 :يزحهح انثحث واالسركشاف
 ٠ُّٖ ٦٠ٚوٗ ا٦ٌٍُّ اٌْىً اٌّمبثً أِبَ اٌزال١ِن

 فٟ B ئٌٝ إٌمٞخ Aفٟ ٍجبق ٌٍٕٛٛي ئٌٝ اٌَىو، رٍٕٞك إٌّالد اٌضالس ِٓ إٌمٞخ 
 :٥لح َِبهاد، فزقزبه وً ٚاؽلح ٝو٠مٙب اٌّفًٚ وّب ٘ٛ ٦ِوٚٗ فٟ اٌوٍُ ا٢رٟ

 
 (ػًم فزدي وجًاػً تانرىاسي)يزحهح انثحث 

 ٦ٌّوفخ اٌٞو٠ك األلٖو، ِبما ٔف٦ً؟ أعٛثخ ِقزٍفخ
 ئمْ اٍز٦ًّ َِٞوره ٚاؽَت ٝٛي وً فٜ ِٕىَو

 ٍغً إٌزبئظ ٚؽلك ألٖو ٝو٠ك 
 هرت اٌَّبهاد اٌضالصخ ِٓ األٝٛي ئٌٝ األلٖو

 :انحىصهح وانرأسٍس
 فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ٠زُ اٌزٖل٠ك ٥ٍٝ إٌزبئظ اٌٖؾ١ؾخ ٚئث٦بك اٌقبٝئخ

٠َزٕزظ اٌز١ٍّن أْ اٌٞو٠ك االلٖو ٘ٛ األلً ر٦وعب، ٠َٚزقٍٔ ألٖو ٝو٠ك ِّىٓ ِٓ 
 .(اٌٞو٠ك اٌَّزم١ُ)فالي اٌّالؽ٢خ 
 :يزحهح االَجاس

 رمل٠ُ اٌقٞٛٛ اٌضالصخ ٥ٍٝ ّىً لٖبٕبد
 (اٌٛهلخ فٟ االٍفً)

 لٔ اٌقٞٛٛ اٌضالصخ فٟ ِٛا٤ٙ االٔىَبه
٤ٙٚ وً عيء ٍِْٛ ٤ِ ِض١ٍٗ ٌوٍُ ٝو٠ك 

 َِزم١ُ
 ِمبهٔخ األٝٛاي اٌضالصخ ث٦ل ٦ٙٚٙب ِزوإخ

 
 رمل٠ُ اٌقٞٛٛ اٌضالصخ ٥ٍٝ ّىً لٖبٕبد

اٍز٦ّبي ف١ٜ ئْ أِىٓ أٚ ل١بً االٝٛاي 
 ٚئ٥بكح هٍّٙب ثأٌٛأٙب ٥ٍٝ اٌٛهلخ

 .رور١ت األٝٛاي اٌضالس ٦ِٚوفخ األٝٛي ف١ٙب

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

٠َزقٍٔ 
االٍزٕزبط ٦٠ًّٚ 

 ثٗ

 :ذؼهًد
 .ٌّمبهٔخ أٝٛاي ٕغ١وح َٔز٦ًّ ف١ٞب أٚ ّو٠ٞب ِٓ اٌٛهق اٌّمٜٛ أٚ َِٞوح ِلهعخ

انرذرٌة 
و 

 االسرثًار

  رقٖٔ اٌؾٖخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبه٠ٓ ٥ٍٝ كفزو األْٔٞخ: ِالؽ٢خ



   

   

   

   

  



  1:                                األسثىع انمٍى اإلَساٍَح:  1 انًمطغ انرؼهًًٍ
 ِجبكب أ١ٌٚخ فٟ ا٦ٌم١لح ٚا٦ٌجبكادانًٍذاٌ 
 روث١خ ئٍال١ِخانُشاط 
 أهوبْ اإل٠ّبْ ٚأهوبْ اإلٍالَ انذرس
 2 1ٚانحصح 
يزكثح 

انكفاءج 
اٌز٦و٠ف ثأهوبْ اإلٍالَ ٚأهوبْ 

 اإل٠ّبْ ٚر٦لاك٘ب ّٚوؽٙب

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
 ٦٠لك أهوبْ اإل٠ّبْ ٚأهوبْ اإلٍالَ ١ّ٠ٚي ث١ٕٙب

انكفاءج 
انخرايٍح 

ٚث٦٘ أٍّبء ٚأهوبْ اإلٍالَ أهوبْ اإل٠ّبْ ئكهان 
  ٦ِٚبٟٔ مٌه ٥مل٠باهلل اٌؾَٕٝ

اال٥زياى ثبإلٍالَ ٚاالٔزّبء اٌؾٚبهٞ ٚاٌؾوٓ ٥ٍٝ انمٍى 
 أكاء ا٦ٌجبكاد، ٚٔجن ا٦ٌٕف ٚاٌز٦بًِ ثَّإ١ٌٚخ

 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

٠غ١ت ٥ٓ اٌز١ٍ٦ّخ 
أٞاللب ِٓ ٦ِبهفٗ 

 اٌَبثمخ

 ٤َّٔ اٌّإمْ ١ِٛ٠ب ٚ٘ٛ ٠ٕبكٞ ٌٍٖالح؟ ِبما ٠ف٦ً؟: ا١ٌَبق
 (٦ٍّٟ ئْ أِىٓ)ٔٔ ا٢ماْ : إٌَل

 ......ِبما ٠مٛي اٌّإمْ؟ : اٌز١ٍ٦ّخ
 أٔذ وٍَُّ، ً٘ رٍٖٟ ٕالره؟ ً٘ ر١ٍٖٙب ٥ٕلِب رىجو؟ ٌّبما؟

يزحهح 
 االَطالق

٠موأ اٌّؾف١ٛز١ٓ 
٠ٚغ١ت ٥ٓ 

 األٍئٍخ
 
 
 
 

٠ز٦وف ٥ٍٝ أهوبْ 
اإلٍالَ 

 ٠َٚز٢ٙو٘ب
 
 
 
 

٠ز٦وف ٥ٍٝ أهوبْ 
اإل٠ّبْ 

 ٠َٚز٢ٙو٘ب
 
 
 
 

٠َزٕزظ ٠ٚز٦ٍُ 
االٍز٦بٔخ 
ثبألٍئٍخ 
 اٌزٛع١ٙ١خ

 :انحصح األونى
 :ألزأ وأفهى

  8ِٞبٌجخ اٌّز١ٍّ٦ٓ ثفزؼ اٌىزبة ٓ 
لواءح ٔٔ اٌؾل٠ض١ٓ اٌْو٠ف١ٓ ٥ٍٝ َِب٦ُِٙ ِٚٞبٌجزُٙ ثبٌزلاٚي ٥ٍٝ اٌمواءح 

 اٌؾل٠ض١ٓ، ٤ِ اٌْوػ اإلعّبٌٟ ٌّغيٜ اٌؾل٠ض١ٓ

 
ِٓ فالي إٌَل األٚي ٠زُ إٌٛٛي ثبٌّز١ٍّ٦ٓ ئٌٝ ٙجٜ األهوبْ اٌقَّخ اٌزٟ ثٕٟ 

 .١ٍ٥ٙب االٍالَ

 
ِٓ فالي إٌَل األٚي ٠زُ إٌٛٛي ثبٌّز١ٍّ٦ٓ ئٌٝ 

 ٙجٜ األهوبْ اٌَزخ ٌإل٠ّبْ
 :أَشطح انرؼهى

٠زُ ِٓ فالي ٘نٖ اٌفموح ٚر١١ٛف اٌز٦ٍّبد 
اٌغل٠لح ثٙلف رو١ٍقٙب ٚمٌه ٌم١بً ِلٜ 
 ٚ 2، 1اوزَبة اٌزال١ِن ِٓ فالي ئٔغبى األْٔٞخ 

 9  8ٚ ِٓ اٌٖفؾز١ٓ 3
 :ذؼهًد

٥ٓ ٝو٠ك أٍئٍخ ٘بكفخ ٠زُ اٌزًٕٛ ئٌٝ ٔٔ 
٤ِ رل٠ٕٚٗ ٥ٍٝ اٌلفزو، أهوبْ  (9ٓ)ر٦ٍّذ 

اٌْٙبكربْ، ئلبِخ اٌٖالح، ئ٠زبء :  5ٟ٘ٚاإلٍالَ 
 اٌيوبح، َٕٛ هِٚبْ، ٚؽغت ث١ذ اهلل

اإل٠ّبْ ثبهلل، اإل٠ّبْ :  6ٟ٘ٚأهوبْ اإل٠ّبْ 
ثبٌّالئىخ، اإل٠ّبْ ثبٌوًٍ، اإل٠ّبْ ثبٌىزت، اإل٠ّبْ 

 .ثب١ٌَٛ ا٢فو، ٚاإل٠ّبْ ثبٌمٚبء ٚاٌمله
ا٦ٌٛكح ئٌٝ اٌؾل٠ض١ٓ اٌْوف١ٓ ٚلواءرُٙ ٤ِ 

  .ِٞبٌجخ اٌزال١ِن ثؾف٢ٙب

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

٠ؾف٠ اٌؾل٠ض١ٓ 
٠ٕٚغي إٌْب١ٝٓ 

 ثْىً ٕؾ١ؼ

 
 :انحصح انثاٍَح

رؾف٠١ اٌّز١ٍّ٦ٓ اٌؾل٠ض١ٓ اٌْو٠ف١ٓ ٥ٓ ٝو٠ك : أحفظ
 .اٌّؾٛ اٌزله٠غٟ

ِٓ فالي اٌفموح ٠زُ ِٞبٌجخ : أذحمك يٍ ذؼهًاذً
 10اٌّز١ٍّ٦ٓ ثأغبى إٌْب١ٝٓ األٚي ٚاٌضبٟٔ ِٓ اٌٖفؾخ 

  .٤ِ اٌّوالجخ ٚاٌزٖؾ١ؼ

انرذرٌة 
 واالسرثًار

  



 انىضؼٍح االَطاللٍح األونى
 

 أكٚاد ِٚفب١ُ٘ اٌّبكح انًٍذاٌ
 ربه٠ـ انُشاط

 اٌؾلس انًىضىع
 ك45انًذج 

انكفاءج 
انخرايٍح 

٠ز٦وف ٥ٍٝ أثوى األؽلاس فٟ َِبه 
ربه٠ـ ثٍلٖ ِٚب ٠ورجٜ ثٗ ِٓ أِىٕخ 

 .ّٚق١ٖبد ٦ِٚبٌُ عغواف١خ

 
يؤشزاخ 

انكفاءج 
٠جٕٟ ِفب١ُ٘ ؽٛي اٌيِٓ ١ّ٠ٚي ث١ٓ 

األ١٥بك ٚإٌّبٍجبد، ٠ٚورت أؽلاس فٟ 
 َِبه ىِٕٟ

يزكثح 
انكفاءج 

 ٠فُٙ ِغيٜ اٌؾلس ٠ٚوثٞٗ ثبٌيِٓ

٤ٍٞ٠ ٥ٍٝ األىِٕخ اٌَبثمخ ِٚب ٠ز٦ٍك انمٍى 
 .ِٕٙب ثبٌٛٝٓ ٚربه٠ـ ٚهِٛىٖ ٚر٦ٍٞبرٗ

 

 انًزاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرزح انرمىٌى

٠َزوع٤ ا٦ٌّبهف 
اٌَبثمخ ِٓ فالي 

 إٌَل

 6ٔٔ ا١٦ٌٙٛخ االٔٞالل١خ االَ ِٓ وزبة اٌز١ٍّن ٓ: انسٍاق
 وزبة اٌز١ٍّن: انسُذ

 ِب ٦ِٕٝ ؽلس ّقٖٟ؟ ِب اٌنٞ ١ّ٠ي ؽلس ٥ٓ ثم١خ االؽلاس؟: انرؼهًٍح

يزحهح 
 االَطالق

٠َزًٙ ٣ِٛٙٛ 
 اٌلهً

 
 
 
 

٠فُٙ ا١٦ٌٙٛبد 
 اٌّلٚٔخ

 
 
 
 
 

٠ٕبلِ ِؾزٜٛ 
 إٌَلاد اٌّوئ١خ

 
 
 
 

٠َزٕزظ اٌّواك ِٓ 
 ٚهاء وً ٍٕل

 
 
 

٠ز٦وف ٥ٍٝ أٔٛا٣ 
 األؽلاس

 
 
 
 

١ّ٠ي ث١ٓ االؽلاس 
ِٓ فالي ٥ٛٔٙب 

 ٚٚص١ورٙب
 
 
 

٠َزٕزظ اٌقالٕخ 
 إٌّبٍجخ

 

 :ذًهٍذ
ٚلواءح إٌَل  (أٚ ٥وٗ ٕٛه ِٓ إٌَـ االٌىزو١ٔٚخ)ِٞبٌجخ اٌّز١ٍّ٦ٓ ثفزؼ وزبة اٌزبه٠ـ 

 :ِٓ ٥لح رال١ِن
ئما وبْ اإلَٔبْ ٠ّو فٟ ؽ١برٗ ثّواؽً ِٕٚبٍجبد ٘بِخ رجمٝ فبٌلح فٟ ماوورٗ، فّب 

 ٟ٘ أُ٘ األؽلاس اٌزٟ ٥وفزٙب فٟ ؽ١بره؟

 :اسركشاف انًؼارف

  

 الؽ٠ اٌٖٛهح األٌٚٝ
 ِبما رْب٘ل ف١ٙب؟

 ِب ِٕبٍجخ اٌزمبٛ ٘نٖ اٌٖٛهح؟
 وُ ٠زىوه ٘نا اٌؾلس ِٓ ِوح؟

 ً٘ ٘ٛ ؽلس فبٓ أٚ ٥بَ؟

 الؽ٠ اٌٖٛهح اٌضب١ٔخ
 ِبما رْب٘ل ف١ٙب؟

 ِزٝ ٠ؾلس ٘نا األِو؟
 وُ ٠زىوه ٘نا اٌؾلس ِٓ ِوح؟

 ٌّبما ٠ٕجغٟ اال٘زّبَ ثب٦ٌٍُ؟ ِبما ٠ّضً؟

  
 الؽ٠ اٌٖٛهح اٌضبٌضخ

 ً٘ ر٦ٍُ ِبما رّضً؟ ِبما ٔغل ف١ٙب؟
 ً٘ ٠زىوه ٘نا االِو؟ ٌّبما ٠ٛصك؟

 (ؽف٠، رَغ١ً)ً٘ ٠ّىٓ أهّفخ 
 ٘نا اٌؾلس؟ ٌّبما؟

 الؽ٠ اٌٖٛهح اٌواث٦خ
 ��ِٓ ٢٠ٙو فٟ اٌٖٛه؟ 

 ِبما ٠ؾًّ األٝفبي فٟ اٌٖٛهح؟
 ٌّبما ٚصك ٘نا اٌؾلس ثٖٛهح عّب١٥خ؟

 ً٘ ٠زىوه ٘نا اٌؾلس ٤ِ ٔفٌ االّقبٓ؟
 :ذىظٍف انًؼارف

 الؽ٠ إٌَلاد اٌّىزٛثخ ٚاٌّوئ١خ ا٢ر١خ، ٥ٍٚك ٥ٍٝ وً ٍٕل ١ِٛفب ِب ر٦ٍّزٗ ٍبثمب

 :سُذ يكرىب
ر٢ُٕ ثالكٞ "

 ....."اٌغيائو فٟ

 :سُذ يزئً
 اٌٌّٛل إٌجٛٞ

 :سُذ يزئً
 ١٥ل االٍزمالي

 :سُذ يكرىب
٠ْىً اٌلفٛي "

 ....."اٌّلهٍٟ 

 ِب ٣ٛٔ وً ؽلس ِٓ االؽلاس؟ ِب ٟ٘ االؽلاس اٌّزىوهح؟
 ٌّبما ٔؾزفً ثج٦٘ االؽلاس؟

 :اسرُراج
ٕ٘بن أؽلاس ِز٥ٕٛخ رؾلس فٟ ؽ١برٟ، ث٦٘ االؽلاس ِورجٞخ ثبٌٛٝٓ فٟٙ ١ٕٝٚخ، 
ٚث٦ٚٙب ِورجٞخ ثبٌل٠ٓ فٟٙ ك١ٕ٠خ، ٚث٦ٚٙب ِورجٜ ثبٌٕبً فٟٙ أؽلاس اعزّب١٥خ أٚ 

 .رقٖٕٟ ٌٛؽلٞ فٟٙ ّق١ٖخ

يزحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

٠ٕغي إٌْبٛ ثٕبء 
٥ٍٝ رٛع١ٙبد 

 االٍزبم

 :ٕٕف االؽلاس اٌزب١ٌخ فٟ اٌغلٚي
 ؽفً فزبْ – ئؽ١بء مووٜ ٔٛفّجو –ىٚاط االفذ 

-  م٘بة األة ئٌٝ اٌؾظ–اٌؾٖٛي ٥ٍٝ عبئيح - 
 أزقبة اٌوئ١ٌ

ؽلس 
 ّقٖٟ

ؽلس 
 اعزّب٥ٟ

ؽلس 
ٟٕٝٚ 

   
 

انرذرٌة 
 واالسرثًار

 



 2:                               األعثىؿ انمٍى اإلَغاٍَح:  1 انًمغـ انرقهًًٍ
 

فُٙ إٌّـٛق  انًٍذاٌ 
انُص 

انًُغىق 
 ٩ِوٟ

 د45انًذج 
 1انذصح 
يشكثح 

انكفاءج 
٠زفبهً ِن إٌض إٌّـٛق ١ّ٠ٚضٖ هٓ 
غ١شٖ، ١ّ٠ض إٌض اٌغشدٞ هٓ غ١شٖ، 

 ٠ٚم١ُ ِؼّْٛ إٌض اٌغشدٞ إٌّـٛق

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
٠زظشف ثى١ف١خ رذي هٍٝ ا٘زّبِٗ ٌّب 
٠غّن، ٠ٚؾذد ِٛػٛم اٌغشد ٚهٕظش، 

٠ٚغزخذَ اٌشٚاثؾ اٌٍغ٠ٛخ إٌّبعجخ 
 ٌٍغشد، ١ّ٠ٚض ّٔؾ اٌخـبة

انكفاءج 
انخرايٍح 

٠فُٙ خـبثبد ِٕـٛلخ ِٓ ِخزٍف ا٤ّٔبؽ 
٠ٚشوض هٍٝ إٌّؾ اٌغشدٞ ٠ٚزغبٚة ِوٙب 

٠وزض ثٍغزٗ اٌوشث١خ ّٟٚٔ ل١ّٗ اٌخٍم١خ انمٍى 
ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد 

 ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ
 

 انًشادم انىضقٍاخ انرقهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

 ٠غ١ت هٓ ا٤عئٍخ
. ٌىً أغبْ ِٕضي ٠أٚٞ ئ١ٌٗ ٠ٚو١ش ف١ٗ ِن أفشاد أعشرٗ: انغٍــــاق

 خ١بي اٌز١ٍّز: انغُذ
  أروش ا٢داة ٚاٌغٍٛوبد اٌزٟ رٍزضَ ثٙب فٟ روبٍِه ِن أفشاد أعشره:انرقهًٍح

يشدهح 
 االَغالق

٠غزّن ئٌٝ إٌض 
٠ٚجذٞ ا٘زّبِب 

 
 

٠غ١ت ثغًّ 
ثغ١ـخ رزشعُ 
اٌّوٕٝ اٌوبَ 

 ٌٍٕض
 

٠و١ذ ثٕبء أؽذاس 
 إٌض إٌّـٛق

ِٓ ؿشف اٌّوٍُ ٚأصٕبء رٌه ٠غت اٌزٛاطً اٌجظشٞ ث١ٕٗ  (٩ِوٟ)لشاء إٌض إٌّـٛق 
. ٚث١ٓ ِزو١ٍّٗ ِن ا٨عزوبٔخ ثب٤داء اٌؾظ ؽشوٟ ٚاٌمشائٓ اٌٍغ٠ٛخ

 : فهى انًُغىق

 ...اسرفعذ حشاسرً ٔسحذ أئٍ فغبء يالكً ٔضع يُشفخ عهى سأصً حزى شفٍذ
فحضشي يالكً ... سأٌذ كبثٕصب أفزعًُ ٔععهًُ أَٓض يزكٕسا فشحذ أصشخ ٔأَبدي

... كبٌ انحش شذٌذا، فعطشذ فأرى يالكً ٔصقبًَ يٍ انًبء عشعخ فبسرٌٕذ... ٔخفف عًُ
كبٌ انظالو يٍ عحٕنً، . كبٌ انجشد شذٌذا صقط انغطبء يٍ فٕقً، فظٓش يالكً ٔغطبًَ

 .شعشد ثبنخٕف، فئرا ثًالكً ٌجزضى فًُذ قشٌش انعٍٍ
يالكً أثض انقهت، ثبصى انٕعّ، طٍت انًاليح، عزة انصٕد، ٌحشصًُ فً انهٍم كًب فً 

 انُٓبس، أعشفزى يٍ ْٕ يالكً؟

 هُ ٠زؾذس إٌض؟ ِب ٘ٛ هٕٛأٗ؟ -
 :رغضئخ إٌض إٌّـٛق لشادح ٚا٨عبثخ هٓ ا٨عئٍخ

ِٓ عبء ٌزمذ٠ُ اٌّغبهذح هٕذِب اسرفوذ  -
 دسعخ ؽشاسح اٌـفً؟ ِبرا فوٍذ ٌٙب؟

 ِب اٌزٞ عوً اٌـفً ٠فضم ِٓ ِٔٛٗ؟ -
 ِٓ خفف هٕٗ اٌخٛف؟ -
 ِبرا ؽذس ِن اٌـفً هٕذِب شوش ثبٌجشد؟ -
 ِٓ عمبٖ ٚسٚاٖ هٕذِب أؽظ ثبٌوـش؟ -
 ِب ٟ٘ طفبد ٘زا ا٩ٌّن؟ ِٓ ٠ىْٛ؟ -
 ً٘ هٕذن ٩ِن ِضً ٩ِوٗ؟ -
 ِبرا ٠فوً ٌه؟ -

اعزخ٩ص اٌم١ُ ِٓ إٌض إٌّـٛق ٚرذ٠ٕٚٙب 
 ....يالكً عٍة انمهة، يالكً ٌشفاًَ دائًا، أعٍقه وأدرشيه: هٍٝ اٌغجٛسح

يشدهح تُاء 
 انرقهًاخ

 أشاهذ وأفثش
 (روج١ش ؽش)رف٠ٛظ اٌز١ِ٩ز ِٚـبٌجخ وً فٛط ثبٌزوج١ش هٓ اٌظٛسح 

 ِبرا رشب٘ذ فٟ اٌظٛسح؟ -
 و١ف ٠جذٚ ٘زا اٌـف؟ ِٓ ثغبٔجٗ؟ -
 ِبرا ٚػوذ هٍٝ عجٙزٗ؟ ٌّبرا؟ -
 .رؾذس هّب وبْ ٠وب١ٔٗ -
 هٕذِب ٠غٛم أٚ ٠جشد، ِٓ ٠غذ ثمشثٗ؟ -
 طف ٩ِن اٌـفً وّب ؽىٝ ٌٕب ٘زا اٌـفً -

ثٕبء أفىبس عذ٠ذح 
رذهُ ِب ٚسد فٟ 

 إٌض إٌّـٛق
 

 .رم٠ُٛ ا٦ٔغبص

 أذزكش وأجٍة
 ٠8ٕغض اٌزـج١ك ا٤ٚي ِٓ وزبة ا٤ٔشـخ ص 

ا٥ِ اٌفشاغبد ثبٌىٍّخ إٌّبعجخ اهزّبدا  -
 .هٍٝ ِب عّوزٗ فٟ إٌض إٌّـٛق

انرذسٌة 
 واالعرثًاس
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 روج١ش شفٛٞانًٍذاٌ 
انُص 

انًُغىق 
 ٩ِوٟ

 د45انًذج 
 2انذصح 
يشكثح 

انكفاءج 
٠زٛاطً ِن اٌغ١ش ِغزو٩ّ أدٚاد 

اٌغشد، ٠ٚغ١ش ثوؼب ِٓ ِمبؿن 
 إٌض اٌغشدٞ

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
٠زذسة هٍٟ ا٤عب١ٌت ثّب ٠زٕبعت ِن اٌٛػو١خ 

اٌزٛاط١ٍخ، ٠ٚىزشف اٌظ١غ ٠ٚٛكفٙب فٟ 
 ٚػو١بد داٌخ

انكفاءج 
انخرايٍح 

٠ؾبٚس ٠ٕٚبلش ٠ٚمذَ رٛع١ٙبد ٠ٚغشد لظظب أٚ 
أؽذاصب ثٍغبْ هشثٟ فٟ ِٛػٛهب ِخزٍفخ 

 اهزّبدا هٍٝ ِىزغجبد عبثمخ
٠وزض ثٍغزٗ اٌوشث١خ ّٟٚٔ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ انمٍى 

 ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ

 

 انًشادم انىضقٍاخ انرقهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

٠غزشعن إٌض 
٠ٚغ١ت هٓ 

 ا٤عئٍخ

 هٛدح ئٌٝ إٌض إٌّـٛق ٚرٍخ١ظٗ ِٓ لجً ر١ٍّز: انغٍــــاق
 إٌض إٌّـٛق: انغُذ

  ِب اٌزٞ فوٍزٗ ا٤َ ٨ثٕٙب؟ ثّبرا ٚطفٙب ا٨ثٓ؟:انرقهًٍح

يشدهح 
 االَغالق

٠ٕزجٗ ٩٠ٚؽق 
 اٌفشٚلبد

 
 
 

٠غزىشف ؽشٚف 
 اٌشثؾ ١ّ٠ٚض ث١ٕٙب

 
 
 

٠غ١ت ثغًّ 
ثغ١ـخ  

 
 

 
٠وجش هٓ ِشب٘ذ 

ثوذ ا٦ٌّبَ ثؾشٚف 
 اٌشثؾ

 
 
 

٠ـجك ِب روٍّٗ 
 فٟ هًّ فشدٞ

 ثٕبء اٌغًّ اٌّؾز٠ٛخ هٍٟ اٌظ١غ اٌّغزٙذفخ ِٓ خ٩ي ا٨عئٍخ اٌّٛعٙخ
 ٌّبرا ٚػوذ ا٤َ ِٕشفخ هٍٟ سأط اٌـفً؟

 .رذ٠ٚٓ اٌوجبسح هٍٟ اٌغجٛسح ِن ر٠ٍٛٓ اٌظ١غ اٌّغزٙذفخ
 وضـ يُشفح فهى سأعً درى شفٍد و يالكً ءجاف سدد أئٍ واسذفقد دشاسذً 

 :اعركشاف انصٍغح
 ششػ اٌّؾزٜٛ ِٓ لجً ا٨عزبر ِٕٚبلشخ أعضاء اٌغٍّخ

 اعزخ٩ص ؽشٚف اٌشثؾ ٚاٌز١١ّض ث١ٕٙب صُ رجذ٠ً اٌؾشٚف ثؾشٚف أٚ وٍّبد
وضـ يُشفح ف يالكً ءجاثى سدد أئٍ فاسذفقد دشاسذً 

 ثٕبء عًّ هٍٝ راد إٌّٛاي
 انفىاكهواشرشٌد انخضش  صاد فغشًفاشرذخ انذشاسج 

 جذي فً انقغهحوصسخ فًً  دفُرهفياخ كهثً 

 :االعرُراج

َضزعًم انٕأ ٔانفبء نشثط عذح عًم، فبنٕأ رشثط فقط أيب انفبء فُضزعًهٓب عُذ رزبثع 
 .األفعبل

 ثىاعزخ٩ص عٍّخ رؾٛٞ اٌؾشف 
  أرهة إنى انًذسعحثىدائًا يا أذُاول فغىس 

 ششػ اٌؾشف اٌغذ٠ذ ِٓ خ٩ي ا٨ر١بْ ثغًّ ٚر١١ّضٖ هٓ اٌفبء
  انثانثحثىدسعد انغُح انثاٍَح   ونذخ أخًثىونذذًُ أيً 

 :االعرُراج انُهائً

نشثط عًم، فبنٕأ رغًع ٔانفبء نزقبسة األحذاس أيب صى فهزجبعذ " ٔ، ف، صى"َضزعًم 
 .األحذاس

يشدهح تُاء 
 انرقهًاخ

 أشاهذ وأفثش
 هشع اٌظٛس اٌض٩صخ ٚاٌزوج١ش هٓ وً طٛسح ٚفُٙ ِغضا٘ب

 اٌغًّ اٌّٛعٛدح فٟ اٌىزبة ٨ ه٩لخ ٌٙب ثبٌظٛس: ٩ِؽلخ
 دخهد انًقهًح فانراليٍز دخم انراليٍز ثى انًقهًح وانًقهًح انراليٍز ٌذخم

   
 ِٕبلشخ وً طٛسح ِٚؾبٌٚخ رجذ٠ً أداح اٌشثؾ

 (ٚ، ف، صُ، أٚ)لشاءح اٌغًّ اٌزب١ٌخ ِن رٛك١ف أداح اٌشثؾ إٌّبعجخ 
 تشكاذه... سدًح اهلل ... انغالو فهٍكى  أتً.... أدة أيً 

 اعرخد ثٍاتً... ولقد فهى األسض  أفرخ انذاعىب... أساجـ دسوعً 

٠زذسة هٍٟ 
اعزوّبي اٌظ١غ 

فٟ ٚػو١بد 
ِشبثٙخ 

٠ٚغزضّش٘ب فٟ 
 ٚػو١بد عذ٠ذح

 أذزكش وأجٍة
 ٠8ٕغض اٌزـج١ك اٌضبٟٔ ِٓ وزبة ا٤ٔشـخ ص 

رىٍّخ ِشاؽً وً هًّ ِن رٛك١ف أدٚاد اٌشثؾ إٌّبعجخ 
 ثب٨عزوبٔخ ثزٛع١ٙبد اٌّوٍُ

انرذسٌة 
 واالعرثًاس
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ئٔزبط شفٛٞ انًٍذاٌ 
د 45انًذج 

 3انذصح 
يشكثح 

انكفاءج 
٠زٛاطً ِن اٌغ١ش ِغزو٩ّ أدٚاد 

اٌغشد، ٠ٚغزٕجؾ اٌم١ُ ٚاٌّضً 
 .اٌو١ٍب

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
أٚ طٛس رش١ش ٠غشد لـخ أـ٩لب ِٓ ِشٙذ 

 .ٌم١ُ ئٔغب١ٔخ
انكفاءج 

انخرايٍح 
٠ؾبٚس ٠ٕٚبلش ٠ٚمذَ رٛع١ٙبد ٠ٚغذس لظظب أٚ 

 أؽذاصب ثٍغبْ هشثٟ فٟ ِٛػٛهب ِخزٍفخ
٠وزض ثٍغزٗ ٠ّٕٟٚ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ انمٍى 

 ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ
 

 انًشادم انىضقٍاخ انرقهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

٠غ١ت هٓ ا٤عئٍخ 
٠ٚٛكف ل١ُ إٌض 

 إٌّـٛق

فٟ ؽفً ٔٙب٠خ اٌغٕخ، ؿٍت ِٕه اٌّذ٠ش أْ رزمذَ ثىٍّبد شىش : انغٍـاق
 ٚرمذ٠ش ٌٍشخض اٌزٞ عبهذن فٟ رؾظ١ً اٌّشرجخ ا٤ٌٚٝ

  طٛسح أٚ رغغ١ذ ٚئ٠ّبء:انغُـــذ
 ؟ٌّٓ رزٛعٗ ثبٌشىش؟ ِبرا وٕذ عزمٛي؟: انرقهًٍح

يشدهح 
 االَغالق

اعزخشط ِوٍِٛبد 
ِٓ اٌغٕذاد 

 اٌجظش٠خ
 
 
 

اٌزوج١ش هٓ اٌظٛس 
 ثزٛع١ٗ ِٓ اٌّوٍُ

 
 
 

ؽىب٠خ رغبسة 
شخظ١خ ؽٛي عجً 

 إٌغبػ

رؾذس هّب لّذ ثٗ ؿٛاي اٌغٕخ اٌذساع١خ اٌّبػ١خ، ِٚٓ عبهذن ٌٍٛطٛي ئٌٝ 
 و١ف شىشرٗ ٚروبٍِذ ِوٗ؟. ٘زا اٌّغزٜٛ اٌغ١ذ

 هشع طٛس أٚ رغغ١ذ ا٤ؽذاس أِبَ اٌز١ِ٩ز

 دساعخ وً طٛسح هٍٝ ٚاعزخشاط هجبساد اٌشىً ٌىً ؿشف

 :انًشهذ األول
 ِبرا ر٩ؽق فٟ اٌظٛسح؟ -
 و١ف ٘ٛ ِغزٜٛ ٘زا اٌٌٛذ؟ -
 ِبرا فوً ؽزٝ ٚطً ئٌٝ ٘زا اٌّغزٜٛ؟ -

 و١ف رمؼٟ أٚلبد فشاغه؟ -
  ألؼٟ أٚلزٟ فٟ أهّبي ِف١ذح

 :انًشهذ انثاًَ

ِٓ ٘ٛ اٌشخض اٌزٞ عبهذن ٌزؾظ١ً ٘زا  -
 اٌّغزٜٛ؟

 فّبرا رمٛي ٌٗ؟ -
 أشىشن ع١ذٞ هٍٝ ئخ٩طه ٌزو١ٍّٟ ٚرشث١زٟ

 
 :انًشهذ انثانث

 ِٚبرا هٓ اٌوبئٍخ؟ -
 و١ف عبُ٘ أثٛن، أِه، ئخٛره؟  -
 ِبرا رمٛي فٟ ؽمُٙ؟ -

 أثٟ ٚأِٟ روجب ٚعٙشا ٤عً رشث١زٟ ٚرو١ٍّٟ
 

 :انًشهذ انشاتـ

 ه٩َ رؾظٍذ فٟ ٔٙب٠خ اٌغٕخ؟ -
 و١ف رؾظٍذ هٍٝ اٌغبئضح؟ -
 رؾظٍذ هٍٝ عبئضح، فّبرا عزمٛي ٌٍغ١ّن؟ -

  أشىشوُ هٍٝ روبٚٔىُ ٚأرّٕٝ ٌٍغ١ّن إٌغبػ
 

يشدهح تُاء 
 انرقهًاخ

  اٌزوج١ش هٓ اٌشأٞ
  رم٠ُٛ اٌزوبث١شٚ

 سثؾ وً اٌّشب٘ذ ٌزشو١ت لظخ عبِوخ
.......... ٌمذ وٕذ ر١ٍّزا ِغزٙذا ؿٛي اٌغٕخ، ٚعبهذٟٔ فٟ رٌه أثٟ اٌزٞ 

ٌٙزا ٍٔذ عٛائض فأشىً وً ............ ِٚوٍّٟ اٌزٞ ............ ٚأِٟ اٌزٟ 
............ 

انرذسٌة 
 واالعرثًاس
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فُٙ اٌّىزٛة انًٍذاٌ 
 لشاءح انُشاط
 اٌٛهذ ٘ٛ اٌٛهذ انذسط
 5+4انذصح 
يشكثح 

انكفاءج 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚو١ذ ثٕبء اٌّوٍِٛبد 
اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة، ٠ٚٛكف 

اٌشطذ اٌغذ٠ذ اٌٛاسد فٟ إٌض 
 .اٌّىزٛة، ٠ٚم١ُ ِؼّْٛ إٌض

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
٠ٍزضَ ثمٛاهذ اٌمشادح اٌظبِزخ، ٠ٚؾزشَ ششٚؽ 

اٌمشاءح ٚه٩ِبد اٌٛلف، ٠ٚوجش هٓ فُٙ ِوبٟٔ 
 .إٌض اٌغشدٞ هٓ غ١شٖ

انكفاءج 
انخرايٍح 

٠مشأ ٔظٛطب ِٓ ِخزٍف ا٤ّٔبؽ، ِن اٌزشو١ض هٍٝ 
٠ٚزوشف هٍٝ ِخزٍف لٛاهذ إٌّؾ اٌغشدٞ، 

 .وزبثخ ٚلشاءح إٌظٛص اٌوشث١خ
٠وزض ثٍغزٗ ٠ّٕٟٚ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٌٚذ١ٕ٠خ انمٍى 

 .ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ
 

 ٠غزّن ثزّوٓ
٠غ١ت شف٠ٛب هٓ 

 .ا٤عئٍخ

 .ٚهذن ٚاٌذن ثٙذ٠خ ئرا اعزٙذد فٟ دساعزه ٚرؾظٍذ هٍٝ ِشرجخ ِششفخ :انغٍاق
 رشخ١ض ٚرّض١ً ا٨ؽذاس :انغُذ

ِب اٌٙذ٠خ اٌزٟ رزّٕٝ رؾظ١ٍٙب، ٚو١ف رؾظ ٚأٔذ فٟ اٌذاس ِٕزلشا هٛدح  :انرقهًٍح
 أث١ه ثبٌٙذ٠خ

يشدهح  
 االَغالق

٠غزخشط ِوٍِٛبد 
 ِٓ اٌغٕذ اٌجظشٞ

 
٠ٍزضَ ثمٛاهذ اٌمشاءح 

اٌظبِزخ ٚششٚؽ 
 اٌمشاءح اٌغٙش٠خ

 
 ٠ؾزشَ ه٩ِبد اٌٛلف

 
 ٠ىزشف اٌشخظ١بد

 
٠ٛكف اٌىٍّبد 

اٌغذ٠ذح ٠ٚزوشف 
هٍٝ ِوبٟٔ 

اٌىٍّبد ِٓ خ٩ي 
 اٌغ١بق

 
٠ٕزمٟ ِٓ إٌض 
أػذادا ٌٍىٍّبد 

 اٌّمزشؽخ
 

 ٠غ١ت هٓ ا٤عئٍخ
 

٠فبػً ث١ٓ 
 اٌشخظ١بد

 ألشأ وأفهى
 : ٩ِٚؽلخ اٌظٛسر14ٓ١فزؼ اٌىزت ص اٌّـبٌجخ ة

 .رظٛس ف١ُ رفىش اٌجٕذ -
 .رظٛس ِبرا ٠مٛي ا٤ة -

 لشاءح طبِزخ فشد٠خ ٌفزشح ِٓ اٌضِٓ
ُّ ٠زىٍُ إٌض؟ -  ه
 عُ اٌشخظ١بد اٌّزوٛسح فٟ اٌمظخ -
 فٟ أٞ فظً ٚلوذ أؽذاس اٌمظخ؟ -

 .لشاءح ّٔٛرع١خ ِٓ اٌّوٍُ ِن اٌزّض١ً ٚا٠٦ؾبء
 .فغؼ اٌّغبي ٌٍّزو١ٍّٓ ٥ٌداء ِشوضا هٍٝ ؽغٓ اٌمشاءح ٚعٛدرٙب

 :11 صششػ ٚرٛك١ف هجبساد أخشٜ ِٓ إٌض

 اٌىٍّخ ِوٕب٘ب رٛك١فٙب فٟ عٍّخ

أرشٛق /أسعٖٛ 
 ئ١ٌٗ

أرٛق 
 ئ١ٌٗ

 هبطف شذ٠ذ اٌش٠ؼ 

 أظشفذ ر٘جذ، غبدسد 

 رأًِ أٔلش ثذلخ 

 :11اٌجؾش هٓ أػذاد اٌىٍّبد اٌّؾذدح ص
 أتغأخ، ذفشدً، صثادا، يا أجًم

 :ِٕبلشخ فؾٜٛ إٌض ٚاٌّوٕٝ اٌلب٘شٞ ِٓ خ٩ي ا٨عئٍخ اٌّٛعٙخ
ِب ٘ٛ عجت عوبدح سصاْ؟ ِب ٘ٛ اٌشٟء اٌزٞ ؽفض صساْ هٍٝ ا٨عزٙبد فٟ  -

 اٌذساعخ؟
 ً٘ أزلشد سصاْ هٛدح ٚاٌذ٘ب ٌزوٍّٗ ثبٌخجش اٌغو١ذ؟ ِبرا فوٍذ؟ -
 ثّبرا أخجش٘ب ٚاٌذ٘ب هجش اٌٙبرف؟ ً٘ ٚافمذ ا٤َ هٍٝ خشٚط ا٤ة؟ ٌّبرا؟ -
 .اعزخشط ِٓ إٌض اٌغٍّخ اٌزٟ رذي هٍٟ ئطشاس ا٤ة هٍٝ ئؽؼبس اٌٍوجخ -
 و١ف وبٔذ ٘زٖ اٌٍوجخ؟ -

. اٌوٛدح ئٌٝ إٌض اٌّمشٚء ٚؿشػ أعئٍخ ٘بدفخ ٌجٕبء اٌفمشح
 ِٓ ٟ٘ اٌشخظ١خ اٌزٟ أهغجزه؟ ٌّبرا؟ -
 ٌّبرا اخزشد ٘زا اٌوٕٛاْ؟. اخزش هٕٛأب ِٕبعجب ٌٍٕض -

 

يشدهح 
تُاء 

 انرقهًاخ

 ٠ٕغض إٌشبؿ١ٓ
٠ضشٞ سط١ذٖ اٌٍغٛٞ 

 ٚاٌّوشفٟ
٠ؾبفق هٍٝ 

ا٨رغب٘بد ٚا٨ثوبد 
 أصٕبء اٌىزبثخ

 9ص  (أفُٙ إٌض) 1سلُ ٔغبص اٌزّش٠ٓ ئ
فٟ دفزش ا٤ٔشـخ 

 16ص  (أفُٙ ٌغزٟ) 3سلُ ٔغبص اٌزّش٠ٓ ئ
 ِٓ وزبة اٌمشاءح هٍٝ وشاط اٌمغُ

 
٠مزشػ اٌّوٍُ وٍّبد أٚ عًّ أٚ فمشاد ِٓ 

س ، )إٌض رزؼّٓ اٌؾشف١ٓ اٌّغزٙذف١ٓ 
 ثغشع ِشاعوخ و١ف١خ وزبثزّٙب (ي

انرذسٌة 
و 

 االعرثًاس

  

 انذيٍخ انًُضٍخ انٕفبء ثبنٕعذ األة انحٌُٕ
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فُٙ اٌّىزٛة انًٍذاٌ 
 لشاءح ٚرشاو١ت ٔؾ٠ٛخ انُشاط
 اٌٛهذ ٘ٛ اٌٛهذ انذسط
 5ٚ6انذصح 
يشكثح 

انكفاءج 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚو١ذ ثٕبء اٌّوٍِٛبد 
اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة، ٠ٚٛكف 

 اٌشطذ اٌغذ٠ذ اٌٛاسد فٟ إٌض

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
٠وجش هٓ فّٙٗ ٌّوبٟٔ إٌض ٠ٚغزضّشٖ فٟ 

 اوزغبة اٌلٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ اٌّخزٍفخ
انكفاءج 

انخرايٍح 
٠مشأ ٔظٛطب ِٓ ِخزٍف ا٤ّٔبؽ، ِن اٌزشو١ض هٍٝ 

٠ٚزوشف هٍٝ ِخزٍف لٛاهذ إٌّؾ اٌغشدٞ، 
 .وزبثخ ٚلشاءح إٌظٛص اٌوشث١خ

٠وزض ثٍغزٗ ٠ّٕٟٚ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٌٚذ١ٕ٠خ انمٍى 
 .ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ

 

 انًشادم انىضقٍاخ انرقهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

٠ززوش ِب عبء فٟ 
 إٌض

 .اٌجٕذ ٔبٌذ أؽغٓ ِوذي، ٚعبء اٌذٚس ٤ث١ٙب ١ٌىشِٙب :انغٍاق
 ٔض اٌٛهذ ٘ٛ اٌٛهذ :انغُذ

ِب اٌزٞ وبٔذ سصاْ رٕزلشٖ؟ ٌّبرا ٌُ ٠ؾؼش ا٤ة اٌٍوجخ فٟ اٌّشح ا٤ٌٚٝ؟ ٌّٚبرا  :انرقهًٍح
 أطش هٍٟ رٌه؟

يشدهح 
 االَغالق

٠ؾزشَ ششٚؽ 
 اٌمشاءح اٌغٙش٠خ

 
 
 

٠ؾزشَ ه٩ِبد 
 اٌٛلف

 
 
 

٠غ١ت هٓ 
ا٤عئٍخ 

٠ٚغزخشط اٌم١ُ 
 ٠ٚزؾٍٝ ثٙب

 
 
 

٩٠ؽق اٌلب٘شح 
 إٌؾ٠ٛخ ٠ٍُٚ ثٙب

 
 
 

٠ظذس أؽىبِب هٍٝ 
ٚك١فخ اٌّشوجبد 

 اٌٍغ٠ٛخ ٚإٌظ١خ

  (لشاءج) انًشدهح األونى
 لشاءح إٌض وب٩ِ ِٓ لجً ا٨عزبر
 إٌض رذاٚي اٌز١ِ٩ز هٍٝ لشاءح فمشاد

 ؿشػ أعئٍخ ٌٍزوّك فٟ اٌّوٕٝ اٌوبَ ٌٍٕض
 :ئعمبؽ ِؾزٜٛ اٌمظخ هٍٝ اٌٛالن

  أثٛن ٠ٚفٟ ثٛهذن؟٠وذنً٘  -
 ٚأٔذ، ً٘ رفٟ ثٛهذن؟  -
  ِب ٚهذد أٚ فشٍذ، ِبرا رفوً؟ٔغ١ذٌٛ  -

 (انؾاهشج انُذىٌح) انًشدهح انثاٍَح
 :ؿشػ ثوغ ا٤عئٍخ ٨عزخشاط اٌلب٘شح إٌؾ٠ٛخ اٌّغزٙذفخا

 ً٘ وبٔذ سصاْ ِزشٛلخ ٌوٛدح ا٤ة؟ -
 . ِٓ إٌض اٌوجبسح اٌذاٌخ هٍٝ رٌهاعزخشط -

 إنٍه اعشفد أتً يغاء إنى انثٍد، فاد فً انذيٍح، ونًا أفكش انُهاس وأَا لضٍد
 "!آعف ٌا دثٍثرً سصاٌ، أف، يا أتشـ انُغٍاٌ: " فُها فمال نًعأنره و

 .لشاءح اٌغٕذ ِٓ لجً ا٤عزبر ٚثوغ اٌز١ِ٩ز
 .ؿشػ أعئٍخ ٨وزشبف اٌلب٘شح ِٕٚبلشخ فؾٛا٘ب

 .اعزخشط ِٓ اٌغٍّخ، ئْ ٚعذ، اعُ أغبْ، ؽ١ٛاْ أٚ شٟء
 ِٕبلشخ ِخزٍف ا٤فوبي لجً ر٠ٍٕٛٙب هٍٝ شبوٍخ؟

 ِبرا وبٔذ رفوً سصاْ؟ رمؼٟ إٌٙبس ٚرفىش -
 ِبرا فوً ا٨ة؟ هبد ئٌٝ اٌج١ذ -
 ِبرا فوٍذ ٌّب سأ٠زٗ؟ أعشهذ ئ١ٌٗ -

. فؾظٍٕب هٍٝ ٘زٖ اٌىٍّبد اٌزٟ ٍٔٛٔٙب ثب٨ؽّش (ِبرا فوً، فوٍذ)ئرْ ؿشؽٕب أعئٍخ ثـ
 :ر٠ٍٛٓ اٌىٍّبد ٚؿشػ أعئٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ؽٌٛٙب

 .لؼ١ذ فوً، ثّبرا ٔفوٍٗ؟ عغّٟ، همٍٟ، دِبغٟ -
 .أفىش فوً، ثّبرا أفوٍٗ؟ دِبغٟ -
 .، ثّبرا فوٍٗ؟ عغّٗ، سع١ٍٗهبد فوً -

 (ئْ أِىٓ) ٚرذ٠ٕٚٙب ٨ؽمب هٍٝ وشاط اٌمٛاهذ تُاء انمافذج

 انفعم ْٕ كهًخ رذل عهى عًم َفعهّ أٔ رفعهّ حٍٕاَبد أٔ أشٍبء،
 . االيطبس غذاصزضقط–  انقطخ يعُب رعٍش–  انًعهى انزهًٍز صبعذ: يضم

 ذغثٍك
ًِْم - ًُِىال فهى َأْك   َلَشأتانِمشاَءِج  لاَو: ان
- ََ ًِ لب   ............ ثب٤َْو
- ََ   ............ثبٌُخشِٚط   لب
- ََ   ............ ثبٌذُّخِٛي لب
- ََ   ............ثبٌشَّْشِػ  لب

ًَْهح كمِّ فً انِفْقم فٍٍِّ  ُج
َْٛهِذٖ َٚفَّٝ ََٚهَذ ِٓ -  ِث
َِٙذ٠َّخ ِٕٝ َفِشَؽْذ-  -  .ِثبٌ
َُّ َسَفَؼِذ - ُْٚعٙب ٠َْخُشَط أْ ا٤ُ  َص
 اٌّبِئَذح ئٌٝ ا٤َُة َعٍََظ-  -

 

يشدهح 
تُاء 

 انرقهًاخ

٠ٕغض اٌزّش٠ٓ 
هٍٝ دفزش 

 ا٤ٔشـخ

 4ئٔغبص اٌزّش٠ٓ فٟ دفزش ا٤ٔشـخ، اٌزّش٠ٓ سلُ 
 9ص

 

انرذسٌة 
و 

 االعرثًاس
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فُٙ اٌّىزٛة انًٍذاٌ 
 (آداة ا٨ع٩َ)ِؾفٛكبد انُشاط 

د 45انًذج 
 8انذصح 
يشكثح 

انكفاءج 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚو١ذ ثٕبء اٌّوٍِٛبد 
اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة، ٠ٚٛكف 

 .اٌشط١ذ اٌغذ٠ذ اٌٛاسد فٟ إٌض

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
٠إدٞ أداء ِٕغّب ِٕبعجب ٌٍّمبَ ٠ٚزفبهً ِن 

 ِوبٟٔ إٌض
انكفاءج 

انخرايٍح 
٠مشأ ٔظٛطب ِٓ ِخزٍف ا٤ّٔبؽ، ِن اٌزشو١ض هٍٝ 

إٌّؾ اٌغشدٞ رزىّْٛ ِٓ عّز١ٓ ئٌٝ صّب١ٔٓ 
وٍّخ أغٍجٙب ِشىٌٛخ، لشاءح ع١ٍّخ ٠ٚفّٙٙب 

٠وزض ثٍغزٗ، ٠ّٕٟٚ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ انمٍى 
 ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ

 

 انًشادم انىضقٍاخ انرقهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

٠غ١ت هٓ 
 .ا٤عئٍخ

ثوذ خشٚعه ِٓ اٌّذسعخ، رشبعش طذ٠مبن ٚاسرفوذ أطٛارّٙب، ٚرىٍّب  :انغٍاق
 ثى٩َ ثزٞء

 رشخ١ض ٚرّض١ً ا٨ؽذاس :انغُذ
  رذخٍذ ٧ٌط٩ػ ث١ّٕٙب، فّبرا لٍذ ٌّٙب؟:انرقهًٍح

يشدهح 
 االَغالق

٠ٕظذ ٠ٚؾغٓ 
. ا٨عزّبم

 
 
 
 

٠شبسن فٟ 
 ششػ اٌّفشداد

 
 
 
 

٠غ١ت هٓ 
. ا٤عئٍخ

 
 
 
 

 ٠غزلٙش ِب
 .ؽفق

. انًشدهح األونى
.  ثبعزوّبي اٌٛع١ٍخ إٌّبعجخاٌّمـٛهخ٠وشع اٌّوٍُ 

. ٌم١بط ِذٜ فُٙ اٌز١ِ٩ز رمذ٠ُ ششػ ِجغؾ ٚؿشػ أعئٍخ
 لشاءح اٌمظ١ذح ِٓ لجً اٌّوٍُ ٚثوغ اٌز١ِ٩ز

 
 :ِٕبلشخ ِؾزٜٛ اٌمظ١ذح ِٓ خ٩ي ا٨عئٍخ اٌّٛعٙخ

 هُ رزىٍُ اٌمظ١ذح؟ -
 ِٓ ٘ٛ اٌّوٍُ اٌّزوٛس فٟ اٌمظ١ذح؟ -
 ...ِب ٟ٘ اٌزوب١ٌُ اٌزٞ لذِٙب ٌٕب اٌشعٛي ٕ٘ب؟ ٨ أسفن طٛرب، ٨ أٌّض -
 ِٚب ٟ٘ اٌظفبد اٌؾغٕخ اٌّزوٛسح؟ -

. ِٕبعجخ أعئٍخ أخشٜ ٠شا٘ب اٌّوٍُ
 .ششػ اٌىٍّبد اٌّجّٙخ ٚئهبدح رخ١ٍض اٌمظ١ذح ثأعٍٛة ٔضشٞ ثغ١ؾ

ٌحضُب دٌُُب اإلصالو عجش سصٕنُب يحًذ صهى اهلل عهٍّ ٔصهى ثبالنززاو ثبَة فً رعبيهُب يع 
انُبس، فال َشفع أصٕارُب عُذ انحذٌش، ٔال َضخش يٍ انُبس، ٔال َزكش عٍٕثٓى، َٔزغُت 
انكزة َٔشش األكبرٌت، ٔعُذيب َحبٔس غٍشَب َزكهى ثطشٌقخ ْبدئخ ٔيٓزثخ، فال َقبطع ٔال 

 ...َعُف، ٔال َشد اإلصبءح ثبإلصبءح

. انًشدهح انثاٍَح

٠زُ رغضئخ اٌّؾفٛكخ ئٌٝ أعضاء هٍٝ أْ ٠غزلٙش اٌز١ِ٩ز وبًِ اٌّؾفٛكخ فٟ 
 .أخش اٌّمـن

يشدهح تُاء 
 انرقهًاخ

٠إدٞ اٌّؾفٛكخ 
 أداء ع١ٍّب

ؿشػ أعئٍخ أخشٜ لظذ ا٦ٌّبَ ثبٌّٛػٛم 
 . اٌّؾفٛفءاعزلٙبس اٌغض

انرذسٌة 
 واالعرثًاس
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فُٙ اٌّىزٛة انًٍذاٌ 
 (اٌّزوش ٚاٌّإٔش)طشف +لشاءحانُشاط 

د 90انًذج 
 10 9ٚانذصح 
يشكثح 

انكفاءج 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٚ ٠و١ذ ثٕبء 

اٌّوٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ إٌض 
 ٠ٚٛكف اٌشط١ذ اٌغذ٠ذاٌّىزٛة، 

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
٠وجش هٓ فّٙٗ ٌّوبٟٔ إٌض ٠ٚغزضّشٖ فٟ 

 اوزغبة اٌلٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ اٌّخزٍفخ
انكفاءج 

انخرايٍح 
 ِٓ ِخزٍف ا٤ّٔبؽ، ِن اٌزشو١ض ه٠ٍٝمشأ ٔظٛطب 

 إٌّؾ اٌغشدٞ، ٚرزىّْٛ ِٓ عّز١ٓ ئٌٝ صّب١ٔٓ
 وٍّخ أغٍجٙب ِشىٌٛخ، لشاءح ع١ٍّخ ٠ٚفّٙٙب

٠وزض ثٍغزٗ ٠ّٕٟٚ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ انمٍى 
 ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ

 

 انًشادم انىضقٍاخ انرقهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

٠ززوش أُ٘ أؽذاس 
٠غ١ت هٓ إٌض ٚ

 .ا٤عئٍخ

 رٍخ١ض إٌض اٌّىزٛة ثأعئٍخ رٛع١ٙ١خ
 ٌّبرا هبدد سصاْ ئٌٝ اٌج١ذ فشؽخ؟ ِب اٌٍوجخ اٌزٟ وبٔذ رؾٍُ ثٙب؟ -
 ِبرا فوٍذ ؽزٝ رخجش أثب٘ب ثبٌخجش اٌغو١ذ؟ ٌّبرا ٌُ ٠ؾؼش ا٤ة اٌٍوجخ؟ -
 ِب اٌزٞ عوً ا٤َ ٨ رٛافك هٍٝ خشٚط ا٤ة؟ ِب عجت ئطشاس ا٤ة -

يشدهح 
 االَغالق

٠مشأ فمشاد ِٓ إٌض 
لشاءح طؾ١ؾخ 

 
 

٠غ١ت هٓ ا٤عئٍخ 
٠ٛكف اٌىٍّبد 

اٌغذ٠ذح فٟ عًّ 
 
 

١ِض اٌىٍّبد ٞ
٠ٚغزشعن لبهذح 

 اٌىٍّخ ٚأٔٛاهٙب
 
 

٠ٕغض اٌزـج١مبد 
 ٌزذه١ُ اٌفُٙ

 (لشاءج أداء)انًشدهح األونى 

.  ٚلشاءح إٌض لشاءح طبِزخ٠14ـٍت اٌّوٍُ ِٓ اٌز١ِ٩ز فزؼ اٌىزت ص 
 (رغغ١ذ ا٤٘ذاف اٌؾظ ؽشو١خ)ر١ٍٙب لشاءح عٙش٠خ ِوجشح 

٠فغؼ ا٤عزبر اٌّغبي ٌٍّزو١ٍّٓ ٥ٌداء ِشوضا هٍٝ ؽغٓ اٌمشاءح ٚعٛدرٙب، 
. (فمشح/فمشح)ٚهٍٝ ِٓ ٌُ ٠مشأ فٟ اٌؾظز١ٓ اٌغبثمز١ٓ 

( انؾاهشج انصشفٍح)أالدؼ وأيٍض 

 ٌّبرا سفؼذ ا٤َ خشٚط ا٤ة؟ ً٘ اعزغبة ٌٙب؟ -
 ِبرا فوً ثوذ رٌه؟ ً٘ هبد ِغشهب؟ -
 أ٠ٓ وبْ ا٤ة ٠ؼن اٌٙذ٠خ؟ ِبرا فوً ثوذ رٌه؟ -

 رذ٠ٚٓ ا٤عٛثخ هٍٝ اٌغجٛسح

، يعطفّ رحذ انهعجخ ٔ صبعخ ٔانضهظ، رأخش ٔرأخش، نكُّ سعع ثعذ انًطشخشط أثً رحذ 
 انطعبو يبئذحٔعهش فٕسا إنى 

 .لشاءح اٌغًّ لشادح ِوجشح ِن اؽزشاَ ِخبسط اٌؾشٚف ٚه٩ِبد اٌٛلف
 :ؿشػ أعئٍخ ٨وزشبف اٌلب٘شح ٚر١١ّض٘ب

 هُ رذي وً وٍّخ ٍِٛٔخ ثب٤ؽّش أٚ ا٤صسق؟ أعّبء
 ِب اٌفشق ث١ٕٙب؟ ا٤عّبء اٌٍّٛٔخ ثب٤ؽّش رؾٛٞ ربء ِشثٛؿخ

 ...٘زٖ: ِب ٔٛم ٘زٖ اٌىٍّبد؟ و١ف ٔوشف؟ ٔل١ف ٌٙب
 .ئرْ ِب ٔٛم ٘زٖ اٌىٍّبد؟ ٟ٘ أعّبء ِإٔضخ

 ...ًٚ٘ ٠ّىٕٕب ا٨شبسح ئٌٝ اٌىٍّبد اٌضسلبء ثبعُ ا٨شبسح ٘زٖ؟ ٨، ثٙزا
 . ئرْ ٘زٖ ا٤عّبء ١ٌغذ ِإٔضخ، ثً ٟ٘ ِزوشح

 :انقبعذح
 يطش، يعطف، طعبو: االصى قذ ٌكٌٕ يزكشا يضم

 .صبعخ، نعجخ، يبئذح: أٔ ٌكٌٕ يؤَضب يضم

 ِـبٌجخ اٌّزو١ٍّٓ ثأِضٍخ هٓ أعّبء ِزوشح ٚأعّبء ِإٔضخ
 ئٔغبص اٌزّش٠ٓ اٌّمزشػ فٟ اٌذ١ًٌ ثبعزخذاَ ؿش٠مخ ٌّبسر١ٕ١بس

 

يشدهح تُاء 
 انرقهًاخ

٠ظٕف اٌىٍّبد ئٌٝ 
ِزوش ِٚإٔش ٠ٚىزجٙب 

 فٟ اٌغذٚي

 9ص ٔغبص اٌزّش٠ٓ فٟ دفزش ا٤ٔشـخ، ئ
 (أٚكف اٌّزوش ٚاٌّإٔش)

انرذسٌة  
 واالعرثًاس

  

 :أشـت اٌىٍّخ اٌذخ١ٍخ فٟ وً عـش

  ؿبٌٚخ– غشفخ – ِـش٠خ – ِذ٠ٕخ – أؽّذ – لفبصاد –لجوخ 

 عشٚاي-  ِٛص – ٚعبدح – لؾ – وزبة – لـبس –ِوـف 
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اٌزوج١ش اٌىزبثٟ انًٍذاٌ 
 ئٔزبط وزبثٟ+ لشاءح انُشاط 

د 45انًذج 
 12 ٚ 11انذصح 
يشكثح 

انكفاءج 
٠م١ُ ِؼّْٛ إٌض اٌّىزٛة، 
٠ٚزؾىُ فٟ ِغز٠ٛبد اٌٍغخ 

اٌىزبث١خ، ٠ٕٚزظ ٔظٛطب عشد٠خ 
 ِٚشبس٠ن وزبث١خ 

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
٠وجش هٓ فّٙٗ ِوبٟٔ إٌض ٠ٚٛكف ِوغّٗ 
اٌٍغٛٞ إٌّبعت ٠ٕٚلُ أزبعٗ ٚفك إٌّؾ 

 اٌغشدٞ
انكفاءج 

انخرايٍح 
٠ٕزظ وزبثخ ٔظٛطب ِٓ أسثوخ ئٌٝ عزخ أعـش ِٓ 
ِخزٍف ا٤ّٔبؽ، ِن اٌزشو١ض هٍٝ إٌّؾ اٌغشدٞ 

فٟ ٚػو١بد رٛاط١ٍخ داٌّخ 
٠وزض ثٍغزٗ ٠ّٕٟٚ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ انمٍى 

 ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ

 

 انًشادم انىضقٍاخ انرقهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

أُ٘ ٠ززوش 
ا٨ؽذاس ٠ٚغ١ت 

 هٓ ا٤عئٍخ

 أروش ِب أهغجه فٟ رظشفبد ا٤ة
 ٌٛ وٕذ ِىبٔٗ، ِبرا وٕذ عزفوً

يشدهح 
 االَغالق

٠فُٙ اٌٙذف ِٓ 
 إٌض

 
٠وجش هٓ سأ٠ٗ فٟ 

 اٌّؼّْٛ
 
 

 ٠غزخش اٌم١ُ
 

٠غ١ت هٓ 
 ا٤عئٍخ

 
٠خزبس هٕٛأب 

 ِٕبعجب ٌٍٕض
 

٠ؾذد ا٤ؿش 
 اٌض١ِٕخ ٚاٌّىب١ٔخ

 
٠شرت أؽذاس 

 اٌمظخ

 اعرشجاؿ يضًىٌ َص انمشاءج
 لشاءح ِزوذدح ٌٍٕض ا٤عبعٟ ِٓ لجً ِغّٛهخ ِٓ اٌز١ِ٩ز

 ٠ـشػ اٌّوٍُ أعئٍخ ؽٛي اٌم١ُ اٌّٛعٛدح فٟ إٌض ٠ٚشوض ه١ٍٙب
 ٌّبرا ٔغٟ ا٤ة ئؽؼبس اٌٙذ٠خ؟ -
 ً٘ اهشػذ ا٤َ ئشفبلب هٍٝ اٌّبي؟ -
 ٌّبرا لجٍذ سصاْ أثب٘ب؟ -
 اعزخش ِٓ إٌض اٌم١ُ ا٠٦غبث١خ  -
 .اروش ل١ّب ئ٠غبث١خ أخشٜ ٠غت أْ ٔزظف ثٙب ٚأْ ٔزوبًِ ِن ا٤خش٠ٓ ٚفمٙب -

 :أذذسب فهى انرقثٍش انكراتً
(. 11دفزش ا٤ٔشـخ ص) ٠مذَ ا٤عزبر اٌمظخ ثوذ لشاءرٙب ثبٌزٕغ١ُ إٌّبعت

فً أحذ أٌبو فصم انشثٍع، كبٌ طبسق ٌغًع انزْٕس يٍ حذٌقخ انًُزل نٍٓذٌب إنى أيّ ثًُبصجخ 
عٍذ األو، ٔفغأح سأي يُظشا أدْشّ، ْشح رشكذ صغبسْب ٔٔقفذ رحذ انشغشح رحبٔل أٌ 

رزضهقٓب ثصعٕثخ كم ال ٌفهذ يٍ فًٓب انفشخ انصغٍش، إنى أٌ ٔصهذ إنى انعش ٔأنقزّ ثٍٍ 
ٔنًب عبدد انعصفٕسح سأرٓب قشٌجخ يٍ نعش فظُزٓب رحبٔل أكم صغبسْب . إخٕرّ انفشاخ

فشاحذ رُقشْب، فبثزعذد انقطخ عٍ انًكبٌ دٌٔ أٌ رعشف انعصفٕسح شٍئب عٍ يعشٔف ْزِ 
 .انٓشح يعٓب

إَٓب عبطفخ األيٕيخ ٌب ٔنذي، ًْ : "سعع طبسق إنى أيّ ٔحكى نٓب انقصخ، فأخجشرّ قبئهخ
 ".يٕعٕدح أٌضب عٍ انحٍٕاَبد

لشاءح اٌمظخ اٌغذ٠ذح فشادٜ ِٓ لجً 
 اٌز١ِ٩ز

هُ رزؾذس اٌمظخ؟ اخزش هٕٛأب ِٕبعجب  -
 ٌٙب

 ِٓ ٟ٘ اٌشخظ١بد اٌّزوٛسح ف١ٙب -
 طٕف اٌشخظ١بد ئٌٝ ثشش٠خ ٚؽ١ٛا١ٔخ -
 ِزٝ ٚلوذ أؽذاس اٌمظخ؟ أ٠ٓ ٚلوذ؟ -
 ٌّبرا وبْ ؿبسق ٠غّن اٌض٘ٛس؟ -
 ِب إٌّلش اٌزٞ فبعأٖ؟ -
 و١ف رظشفذ اٌوظفٛسح؟ -
ِبرا لبٌذ ا٤َ ٌـبس ثوذ أْ أخجش٘ب  -

 ثبٌمظخ؟
 .الزشػ ٔٙب٠خ ِٕبعجخ ٌٍمظخ -

٠غزخشط ِٓ إٌض اٌّوٍِٛبد ا٩ٌصِخ 
 ًٌّء اٌغذٚي

يشدهح تُاء 
 انرقهًاخ

٠ؾذد هٕبطش 
 خـبؿخ اٌغشد

 اخز١بس هٕٛاْ ِٕبعت ٌٍمظخ
 رؾذ٠ذ شخظ١بد اٌمغخ ٚرظ١ٕفٙب ئٌٝ ثشش٠خ ٚؽ١ٛا١ٔخ

 رؾذ٠ذ ا٨ؿبس اٌضِٕٟ ٚاٌّىبٟٔ
 رشر١ت أؽذاس اٌمظخ

 رؾذ٠ذ ثذا٠خ ٚٔٙب٠خ اٌمظخ

انرذسٌة 
و 

 االعرثًاس

 



 األعثىؿ انثاًَ
 

 اٌفؼبء ٚإٌٙذعخانًٍذاٌ 
 اٌزٕمً هٍٝ ِشطٛفخ انذسط
 د45انًذج 

 1انذصح 
 ٩٠ؽق ٠ٚىزشف، ٠ٚزؾمك ِٓ طؾخ انمٍى 

إٌزبئظ ٠ٚظبدق ه١ٍٙب، ٠ٚغزوًّ 
 اٌزش١ِض اٌوبٍِٟ ٠ٚوًٍ ئعبثبرٗ

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
٠زوشف هٍٝ شىً اٌّشطٛفخ، ٠غزوٍّٙب 

 ٌشعُ ٌزؾذ٠ذ ِغبساد، ٠ٚؾذد ِٛالن ا٤ش١بء
انكفاءج 

انخرايٍح 
٠ؾً ِشى٩د ِزوٍمخ ثبٌفؼبء، ٠ٚظف أٚ ٠ٕمً 
أشىبي فٟ اٌّغزٛٞ، ٠ٚغزوًّ اٌّظـٍؾبد 

 إٌّبعجخ
يشكثح 

انكفاءج 
٠زوشف هٍٝ رٕل١ُ ا٤ش١بء فٟ اٌّغزٛٞ 

 ٠ٚغزوًّ روبث١ش إٌٙذعخ إٌّبعجخ

 

 انًشادم انىضقٍاخ انرقهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

٠غّن ٠ٚغ١ت 
 .هٓ ا٤عئٍخ

: انذغاب انزهًُ
 ٠100وشع اٌّوٍُ هذد ِو١ٓ ٠ٚـبٌت اٌز١ِ٩ز ثا٠غبد اٌّزُّ ٌٍوذد 
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يشدهح 
 االَغالق

٠شثؾ اٌٛالن 
 ثبٌزظ١ُّ

 
٠ٕفز اٌّـٍٛة 

 
 

٠غ١ت هٓ 
. ا٤عئٍخ

 
 

٠زٛطً ئٌٝ 
اٌّـٍٛة 
ثاعشاءارٗ 
. اٌشخظ١خ

 
 

٠زوشف هٍٝ 
اٌزش١ِض 

اٌوبٌّٟ 
 ٌٍضٕبئ١بد

 
 

٠وجش س٠بػ١ب هٓ 
 ِٛالن ا٤ش١بء

 :يشدهح انرذفٍض
٠شعُ اٌّوٍُ خبسط اٌمغُ رظ١ّّب ِٕبعجب 

ٌٍشىً اٌّمبثً، ٠ٚزٕبلش ِن اٌز١ِ٩ز 
ٌزأو١ذ اٌّوبسف اٌغبثمخ ؽٛي ػشٚسح ارجبم 

ِغبس ِو١ٓ هجش ِظفٛفخ صٕبئ١خ اٌجوذ 
ٌٍٛطٛي ئٌٝ ِغبس ِشبثٗ ٌّب ٘ٛ ِوشٚع 

 .فٟ اٌىزبة
 (فرشج انًالدؾح)أكرشف 

٠وٛد اٌز١ٍّز ئٌٝ اٌمغُ ٠ٕٚزجٗ ٌٍشىً 
اٌّشعَٛ اٌّشبثٗ ٌّب رُ رظ١ّّٗ خبسط 

 :اٌمغُ، ٠ٕٚظذ ٌزٛع١ٙبد اٌّوٍُ
 (١ّ٠ٓ، أعفً)٠ٕزمً اٌـفً ِٓ اٌّذسعخ ئٌٝ إٌّضي، ٌىٓ ٠ٕجغٟ ه١ٍٗ ارجبم اٌّغبس ا٢رٟ 

 :اإلجشاءاخ
 ٠ؾذد اٌز١ٍّز ِخزٍف ا٨رغب٘بد اٌزٟ ارجوٙب اٌز١ٍّز ٠ٚذٚٔٙب هٍٝ وشاعزٗ 

  -  -  -  -  -  -  -  -  : أوًّ سعُ ا٤عُٙ
: انذىصهح وانرأعٍظ

. اٌظؾ١ؾخ ٚئثوبد اٌخبؿئخ ثوذ إٌّبلشخ ٠زُ اٌزظذ٠ك هٍٝ ا٤عٛثخ
أعفً، )٠ـٍت ِٓ أؽذ اٌز١ِ٩ز ٔـك اٌّغبس ثوجبساد 

 .ِٓ ٔمـخ اٌجذا٠خ ٌٍٕٙب٠خ (١ّ٠ٓ
 (انشكم انثاًَ)اكرشف 

٠زُ هشع اٌشىً اٌضبٟٔ ٚٔغخخ ِىجشح هٍٝ اٌغجٛسح 
 ثبٌزٛاصٞ

: اإلجشاءاخ
 ِٕبلشخ ِٛالن وً ؽ١ٛاْ عـشا ٚهّٛدا

 رّض١ً اٌغـٛس ٚا٨هّذح ؽشف١ب ٚسل١ّب
 3 ٚاٌوّٛد  أا٤عذ ِٛعٛد فٟ اٌغـش: ِضً

: انذىصهح وانرأعٍظ
اٌزوشف هٍٝ أعٍٛة رؾذ٠ذ اٌّٛلن هٍٝ ِشطٛفخ ِٓ 

 :خ٩ي اٌزش١ِض اٌوبٌّٟ
 (3، أ )٠ٛعذ ا٤عذ فٟ إٌمـخ : ٔغزـ١ن اٌمٛي

       

        

         

         

         

 

       

       

يشدهح 
تُاء 

 انرقهًاخ

٠غ١ت هٓ 
اٌغإاي 

 
٠غزٕزظ 
 اٌخ٩طخ

 أَجض
 :اعزغ٩ي ٔفظ اٌزش١ِض ٌزؾذ٠ذ ِٛالن ثم١خ اٌؾ١ٛأبد ثٕفظ اٌى١ف١خ

 : أوزت ِٛلن وً ؽ١ٛاْ ث١ٓ لٛع١ٓ

 ٚؽ١ذ اٌمشْ اٌمؾ اٌغضاٌخ اٌف١ً اٌذة ا٤عذ

 (2ط ، ) (6٘ـ ، ) (4 ، ط) (1 ، ٘ـ) (ة ، 5) (3أ ، )

: ذقهًد 
 ح٠ؾبٚس اٌّوٍُ ر١ِ٩زٖ ٌٍخشٚط ثٕض ٠ضجذ اٌّوبسف اٌّىزغت

، ٚؽغت اٌوّٛد ئٌٝ ا٨هٍٝ ا٠ّىٓ اٌزٕمً هٍٝ ِشطٛفخ ؽغت اٌغـش ١ّ٠ٕب ٠ٚغبس
. أٚ ا٤عفً

 .٠ّىٕٕب أْ ٔو١ٓ ِٛلن خبٔخ هٍٝ ِشطٛفخ ِٓ خ٩ي رمبؿن اٌغـش ِن اٌوّٛد

انرذسٌة 
و 

 ساالعرثًا

  رخظض اٌؾظخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبس٠ٓ هٍٝ دفزش ا٤ٔشـخ: ٩ِؽلخ



 األعثىؿ انثاًَ
 

 ا٤هذاد ٚاٌؾغبةانًٍذاٌ 
 (1 )999 ئٌٝ 0ا٤هذاد ِٓ انُشاط 

 د45انًذج 
 3انذصح 

٠زؾمك ِٓ طؾخ  ٩٠ؽق ٠ٚىزشف،انمٍى 
٠غزوًّ اٌزش١ِض  إٌزبئظ ٠ٚظبدق ه١ٍٙب،

اٌوبٌّٟ 

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
 ٚاٌّئبد، اٌوششادَٚ ا٢ؽبد اسق أ٠و١ٓ ١ّ٠ٚض

 ٠ٚمشأ ا٤هذاد لشاءح ع١ٍّخ
انكفاءج 

انخرايٍح 
٠ؾً ِشى٩د ثزغ١ٕذ ِوبسفٗ اٌّزوٍمخ 

 ثب٤هذاد ٚاٌؾغبة
يشكثح 

انكفاءج 
 ٠ىزت،) ٠1000زوشف هٍٝ أهذاد أطغش ِٓ 

هذد داخً عذٚي اي٠ىزت ٚ( ٠مشأ، ١ّ٠ٚض
 .اٌّشارت

 

 انًشادم انىضقٍاخ انرقهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

٠ىزت ا٤هذاد 
ثٕبء هٍٝ 

 ِوبسف عبثمخ

 ِٚـبٌجخ اٌز١ِ٩ز ثىزبثخ فمؾ سلُ ا٢ؽبد أٚ سلُ 100 ئ٩ِء أهذاد أطغش ِٓ :نرقهًٍحا
 .اٌوششاد دْٚ وزبثخ وبًِ اٌوذد
 9، 60، 47أوزت سلُ اٌوششاد فٟ اٌوذد 

 6، 80، 95أوزت سلُ ا٢ؽبد فٟ اٌوذد 

يشدهح 
 االَغالق

٠مشأ اٌٛػو١خ 
 ٠ٚفُٙ ِفشدارٙب

 
 
 

٠زّىٓ ِٓ 
اٌٛطٛي 

ثاعشاءارٗ ئٌٝ 
 ٔٙب٠زٙب

 
 

٠وشع هٍّٗ 
٠ٚمبسٔٗ ِن 

 ص٩ِئٗ
 
 
 

٠ىزت ا٤هذاد 
 سل١ّب ٚؽشف١ب

 
 

٠ظبدق ٠ٕٚلُ 
اٌزوٍّبد 

 اٌغذ٠ذح
 
 

٠غغذ ِوبسفٗ 
 ثـش٠مخ طؾ١ؾخ

 واالكرشاف يشدهح انثذث - 
 16هشع اٌٛػو١خ اٌّذٚٔخ هٍٝ وزبة اٌش٠بػ١بد ص-1

 :ششػ اٌّؾزٜٛ ِٓ لجً اٌّوٍُ
٠مَٛ ا٤ؿفبي ثغجبق هذٚ س٠فٟ، 

 وً ؿفً ٌٗ سلُ ١ّ٠ضٖ هٓ غ١شٖ
 ِٓ ٠زوش ٌٕب ٘زٖ ا٤سلبَ؟ 

 رٛع١ٗ اٌّزو١ٍّٓ هٕذ اٌوغض 
: انًُالشح وانرثادل

ثٕبء هٍٝ لشاءح ا٤هذاد، ٌٕشثؾ ث١ٓ 
 .إٌلبَ اٌشلّٟ ٚاٌؾشفٟ

 ً٘
وً 

 ؟100ا٤سلبَ أطغش ِٓ 
ُِ  .٠زىْٛ وً سلُ؟ آؽبد هششاد، ِئبد

ِب  ٘ٛ سلُ ا٢ؽبد، اٌوششاد، اٌّئبد؟
فٟ  4َم ٚ 3آ ٚ 5؟ 435اٌوذد 

 :أوزت وً هذد هٍٝ ٘زا اٌشىً
 :انذىصهح وانرأعٍظ

ٌىزبثخ هذد ثبٌؾشٚف أٚ ا٨سلبَ أفىىٗ ئٌٝ ِئبد ٚهششاد ٚآؽبد ٚأثذأ ثبٌّئبد صُ أٔزمً 
 ٣ٌؽبد فبٌوششاد

 :يشدهح اإلَجاص
ِـبٌجخ اٌّزو١ٍّٓ ثىزبثخ اٌشىً اٌشلّٟ اٌّمبثً ٌٍؾشفٟ . 1

 ٚاٌشىً اٌؾشفٟ اٌّمبثً ٌٍشلّٟ
  ِن اٌزظؾ١ؼ اٌغّبهِٟشالجخ أهّبي اٌز١ِ٩ز ِشؽ١ٍب

 ا٨ٔزمبي ٌٍشىً اٌّٛاٌٟ .2 ٚهًّ ٔفظ اٌشٟء
رفى١ه اٌوذد ئٌٝ  ٠غزؾغٓ رغبٚص : ٩ِؽلخ

ِٛػٛم ِٕفظً ٠ؾزبط   فزٌه 432=400+30+2

 ٌذسط ٌٛؽذٖ، ٨ٚ ٚعٛد ٌٗ فٟ طفؾخ اٌزـج١مبد
 اخز١بس اٌىزبثخ اٌشل١ّخ إٌّبعجخ ٚاٌظؾ١ؾخ .3

 ٌٍىزبثخ اٌؾشف١خ اٌّذٚٔخ
 

يشدهح 
تُاء 

 انرقهًاخ

٠ٕغض اٌزّبس٠ٓ 
 فشد٠ب

  :انرًشٌ
 . فٟ اٌؾظخ اٌضب١ٔخ10ؽً اٌزّبس٠ٓ ص 

 ئوّبي وزبثخ اٌوذد ثبٌؾشٚف أٚ ا٤سلبَ .1
 أوزت اٌوذد اٌّّضً ثب٤سلبَ .2
 أوًّ وّب فٟ اٌّضبي .3
 أوًّ ًِء اٌظى١ٓ اٌجش٠ذ١٠ٓ .4

انرذسٌة 
و 

 االعرثًاس



 رخظض اٌؾظخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبس٠ٓ هٍٝ دفزش ا٤ٔشـخ: ٩ِؽلخ

 األعثىؿ انثاًَ
 

 ا٤هذاد ٚاٌؾغبةانًٍذاٌ 
 (2)اٌغّن ٚاٌـشػ انُشاط 

 د45انًذج 
 6 5ٚانذصح 

٠زؾمك ِٓ طؾخ  ٩٠ؽق ٠ٚىزشف،انمٍى 
٠غزوًّ  إٌزبئظ ٠ٚظبدق ه١ٍٙب،

اٌزش١ِض اٌوبٌّٟ 

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
٠غّن أٚ ٠ـشػ ا٨هذاد ر١ٕ٘ب ِغزو١ٕب ثـشق 

 رغ١١ش خبٔخ رشل١ُ دْٚ اٌزأص١ش هٍٝ اٌجم١خ
انكفاءج 

انخرايٍح 
٠ؾً ِشى٩د ثزغ١ٕذ ِوبسفٗ اٌّزوٍمخ 

 ثب٤هذاد ٚاٌؾغبة
يشكثح 

انكفاءج 
٩٠ؽق ٠ٚىزشف ٠ٕٚلُ هٍّٗ، ٠ٚزوشف هٍٝ 

 .اٌشِٛص اٌوب١ٌّخ ٠ٚجزي عٙٛدا

 

 انًشادم انىضقٍاخ انرقهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

٠غ١ت هٍٝ 
 اٌٍٛؽخ ٚشف١ٙب

 :انرقهًٍح
  رظبهذ٠ب صُ رٕبص١ٌب5، ٠5ـبٌت اٌز١ِ٩ز ثبٌوذ 

 اٌجذء ِٓ هذد ِو١ٓ ِٚـبٌجزُٙ ثزىٍّخ اٌشش٠ؾ ر١ٕ٘ب

يشدهح 
 االَغالق

٠زٛي ئٌٝ 
اٌّـٍٛة 
ثاعشاءارٗ 
 اٌشخظ١خ

 
 

٠ؾغت إٌبرظ 
 ر١ٕ٘ب 

 
 

٠فىه ٠ٚشوت 
 ا٨هذاد

 
 

٠ـٍن هٍٝ 
رم١ٕبد عّن 

ٚؿشػ هششاد 
 ِٚئبد

 
 

٠غزٕجؾ اٌخ٩طخ 
٠ٚوزّذ٘ب 

 ؽغبث١ب

 :يشدهح انثذث واالعركشاف
 ٠غغذ اٌّوٍُ اٌشىً اٌّمبثً أِبَ اٌز١ِ٩ز

٠زوشف اٌز١ٍّز هٍٝ أعب١ٌت ؽغبة عّن ا٤هذاد ٚؿشؽٙب ر١ٕ٘ب ِٓ خ٩ي 
 ا٩ٌّؽلخ

 ٩ِؽلخ وً عـش ِٓ ا٤عـش اٌّٛا١ٌخ رذس٠غ١ب ثوذ إٌّبلشخ ٚاٌزٛع١ٗ ٚاٌّغبهذح
 
  عبهذ ٘زا اٌٌٛذ فٟ وزبثخ ثم١خ

فٟ وً شش٠ؾ  ( فمؾ3)ا٤هذاد 
ِن اٌؾفبف فٟ وً ِشح هٍٝ 

 .خـٛح اٌض٠بدح أٚ إٌمظبْ
 ٠ض٠ذ اٌشش٠ؾ ا٤ٚي أٚ ٠ٕمض ً٘ 
  وُ ٠ض٠ذ؟ ٚاطً هٍٟ ٔفظ

 إٌّٛاي
 ٔفظ اٌشٟء ِن ثم١خ ا٤ششؿخ 

... ، ... ، 502 ، 501 ، 500 

... ، ... ، 854 ، 864 ، 874 

... ، ... ، 498 ، 499 ، 500 

... ، ... ، 203 ، 103 ، 003  

 

 (فًم فشدي وجًافً تانرىاصي)يشدهح انثذث 
 :انذىصهح وانرأعٍظ

 فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠زُ اٌزظذ٠ك هٍٝ إٌزبئظ اٌظؾ١ؾخ ٚئثوبد اٌخبؿئخ
 ٠زـٍن اٌّزوٍُ ئٌٝ اٌـشق ٚا٤عب١ٌت اٌزٟ رغًٙ اٌّّٙبد اٌؾغبث١خ

 ٠غزٕجؾ اٌخ٩طخ اٌّّٙخ أصٕبء عّن ٚؿشػ ا٨هذاد
 :يشدهح االَجاص

 ٠ـٍت ِٓ اٌّزو١ٍّٓ ٩ِؽلخ ٚلشاءح اٌو١ٍّبد
 ئٔغبص اٌو١ّبد هٍٝ أٌٛاػ ِشؽ١ٍب

 .اهزّبد ؿشق ِخزٍفخ فٟ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌؾً ثزٛع١ٗ ِٓ اٌّوٍُ
 أوزت إٌبرظ هٍٝ ا٤ٌٛاػ ِجبششح. 1

10+365 10+888 
100+643 100+56  

 أوزت إٌبرظ هٍٝ ا٤ٌٛاػ ِجبششح. 2
10-123 10-651 
100-904 100-723  

أوزت اٌوذد إٌبلض ِىبْ إٌمؾ . 3
 اٌخؼشاء

918=10+908 918=10+908 
747=100+647 320=100+220  

أوزت اٌوذد إٌبلض ِىبْ إٌمؾ . 4
  اٌخؼشاء

828=100-928 657=10-647 
737=10-747 576=100-676   

يشدهح 
تُاء 

 انرقهًاخ

٠غزخٍض 
ا٨عزٕزبط ٠ٚوًّ 

 ثٗ

 :ذقهًد

هٕذ ص٠بدح أٚ ٔمظبْ اٌوششاد فإٔب ٔجذي 
 غبٌجب اٌوششاد دْٚ ٌّظ ا٢ؽبد أٚ اٌّئبد

هٕذ ص٠بدح أٚ ٔمظبْ اٌّئبد فإٔب ٔجذي 
 غبٌجب اٌّئبد دْٚ ٌّظ ا٢ؽبد أٚ اٌوششاد

انرذسٌة 
و 

 االعرثًاس

 رخظض اٌؾظخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبس٠ٓ هٍٝ دفزش ا٤ٔشـخ: ٩ِؽلخ



  



  2:                               األعثىؿ انمٍى اإلَغاٍَح:  1 انًمغـ انرقهًًٍ
 ِجبدب أ١ٌٚخ فٟ اٌوم١ذح ٚاٌوجبدادانًٍذاٌ 
 رشث١خ ئع١ِ٩خانُشاط 
 ا٠٦ّبْ ثبهلل انذسط
 2 1ٚانذصح 
يشكثح 

انكفاءج 
اٌزؾىُ فٟ اٌّوبسف اٌّزوٍمخ 

 ثبٌوجبداد ٚاٌؾفق ٚاٌفُٙ اٌغ١ٍُ

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
٠زوش أسوبْ ا٠٦ّبْ ٠ٚزؾىُ فٟ اٌشوٓ ا٤ٚي، ٠ٚفُٙ 

 .اٌّغضٜ ِٓ ٚساء رٌه
انكفاءج 

انخرايٍح 
٠وذد أسوبْ ا٠٦ّبْ ٚلٛاهذ ا٨ع٩َ ٚثوغ أعّبء اهلل 

 اٌؾغٕٝ، ٠ٚزٕبٚي اٌّوبسف اٌخبطخ ثجوغ اٌوجبداد
ا٨هزضاص ثب٦ع٩َ ٚا٨ٔزّبء اٌؾؼبسٞ ٚاٌؾشص هٍٝ انمٍى 

 أداء اٌوجبداد، ٚٔجز اٌوٕف ٚاٌزوبًِ ثّغإ١ٌٚخ

 

 انًشادم انىضقٍاخ انرقهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى
٠غ١ت هٓ اٌزو١ٍّخ 

ثٕبء هٍٝ ِوبسف 
 عبثمخ

 خٍك اهلل ا٦ٔغبْ ٚصٚدٖ ثبٌؾٛاط ٚاٌومً ٚاٌغغذ: انغٍاق
 ِلب٘ش اٌخٍك ٚاٌؾ١بح: انغُذ

 ِبرا ٠غت هٍٝ ا٨ٔغبْ ٔؾٛ اهلل؟: انرقهًٍح

يشدهح 
 االَغالق

٠مشأ اٌزمظخ ٠ٚـٍن 
هٍٟ ِوٕب٘ب 

 ا٨عّبٌٟ
 
 

٠ٕبلش ِؾزٜٛ 
اٌمظخ ِٓ خ٩ي 

 أعئٍخ ِٛعٙخ
 
 

٠غزشعن ثوغ 
أعّبء اهلل 

 اٌؾغٕٝ
 
 

٠ٕغض ا٤ٔشـخ ثٕبء 
 هٍٝ ِىزغجبرٗ

 
 
 
 

٠غزٕجؾ اٌخ٩طخ 
ثب٨هزّبد هٍٟ 

 ا٨عئٍخ اٌّٛعٙخ

 :انذصح األونى
 :ألشأ وأفهى

 11ِـبٌجخ اٌّزو١ٍّٓ ثفزؼ اٌىزبة ص 
  ا٦ٔظبح ٌٍمظخ ثزّوٓ ٚلشاءح رٌه ِٓ لجً ثوغ اٌز١ِ٩ز

جلسذ خدَجخ ذاد لُلخ أمبم الىبفرح رزأمل الىجىم المضُئخ فٍ 
السمبء، وثعض السحت الزٍ رحسمهب السَبح الهبدئخ، ربزح رغطٍ 

َب : القمس، وربزح أخسي رىسحت عىه فٍ هدوء، فقبلذ ألمهب
أمٍ، مه الرٌ َمسل الىجىم فٍ السمبء حزً ال رقع علٍ 

: األزض؟ وَحسك السحبة؟ وَأرٍ ثبللُل ثعد الىهبز؟ فأجبثزهب
إوه اهلل خبلق األزض والسمبء ومب فُهمب، ومل شٍء فٍ هرا 

سجحبن اهلل : فقبلذ خدَجخ. النىن الىاسع ال َزحسك إال ثإذوه
 .الرٌ أحسه مل شٍء خلقه

 :ِٓ خ٩ي ٘زا اٌغٕذ ٠زُ اٌٛطٛي ثبٌّزو١ٍّٓ ئٌٝ
 ا٠٦ّبْ ثبهلل ششؽ هٍٝ وً ِغٍُ -
 ا٠٨ّبْ ٘ٛ ا٨هزشاف ثٛعٛد اهلل ٚثمذسرٗ -
 اهلل لبدس ٚخبٌك ٚساصق ٚهل١ُ -

 ٠زـشق اٌز١ٍّز ٥ٌٔشـخ اٌّٛا١ٌخ ٌزضج١ذ اٌّفب١ُ٘ ٚرمذ٠ش ِذٜ اعز١وبثٙب
 :أَشغح انرقهى

 :ايأل انفشاغاخ تانكهًاخ انرانٍح. 1
 أسوبْ – ٔٙبٔب – خبٌك – ؿبهزٗ   

ا٠٦ّبْ اٌغزخ، ٚ٘ٛ أْ ٔإِٓ ثأْ اهلل روبٌٝ ................ ا٠٦ّبْ ثبهلل سوٓ ِٓ 
 هٕٗ.............. ف١ّب أِشٔب ثٗ ِٚب ................ وً شٟء، ف١غت ه١ٍٕب ................ 

 رظؾ١ؼ عّبهٟ ٚفشدٞ ٌٍٕشبؽ ٚاعزخ٩ص اٌوجش
 :اخراس االجاتح انصذٍذح ثى أنىَها. 2

 يٍ أسكاٌ اإلًٌاٌ  يٍ أسكاٌ اإلعالو : اإلًٌاٌ تاهلل
    

 األلىال فمظ  عافد اهلل :ٌضٌذ اإلًٌاٌ تـ
     

 رظؾ١ؼ عّبهٟ ٚفشدٞ ٌٍٕشبؽ ٚاعزخ٩ص اٌوجش
 :اٌوٛدح ٌٍغٕذ اٌشئ١غٟ ِٕٚبلشزٗ ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌخ٩طخ ا٢ر١خ

 رذ٠ٚٓ خ٩طخ ِخزظشح هٍٝ وشاط اٌزشث١خ ا٨ع١ِ٩خ ٌؾفلٙب ٨ؽمب
 :ذقهًد

 .اإلَمبن ثبهلل رعبلٍ زمه مه أزمبن اإلَمبن السزخ
هى االعزساف ثأن اهلل واحد ال شسَل له، وهى الرٌ خلقىٍ  (شهبدح أن ال إله إال اهلل)الىطق ثبلشهبدح 
 .وخلق مل شٍء

ٍّ طبعزه فٍ مل مب أمسوب ثه، واالثزعبد عمب وهبوب عه   .اإلَمبن ثبهلل َىجت عل

يشدهح تُاء 
 انرقهًاخ

٠ٕغض إٌشبؿ١ٓ 
 ثشىً طؾ١ؼ

٠ٚغزشعن ِؼّْٛ 
 اٌخ٩طخ ٠ٚؾفلٙب

 :انذصح انثاٍَح
 : أذذمك يٍ ذقهًاذً

 :دذد األفقال انذغُح انرً ذجقهك لشٌثا يٍ اهلل ذقانً، تىضـ فاليح . 1

 
 :أكرة أنفاػ انشهادذٍٍ كراتح صذٍذح  .2

....................................................................................................... 
 ٌذفؼ انخالصح انًخرصشج انًذوَح فهى كشاط انرشتٍح االعاليٍح. 3

انرذسٌة 
 واالعرثًاس

 
  



 انىضقٍح اإلَغاللٍح األونى
 

 أدٚاد ِٚفب١ُ٘ اٌّبدح انًٍذاٌ
 عغشاف١ب انُشاط

 اٌّٛلن انًىضىؿ
 د45انًذج 

انكفاءج 
انخرايٍح 

٠خزبس اٌّغبس إٌّبعت ٌٍزٕمً 
ٚاٌزٛعٗ ثوذ اٌىشف هٓ ِوبٌُ 

 ِىب١ٔخ فٟ ِؾ١ـٗ اٌمش٠ت

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
٠ؾذد ِٛلوٗ ثبٌٕغجخ ٌّوٍُ صبثذ ٚ٘بَ، 

 ٠ٚظف ِخزٍف اٌّوبٌُ ثبٌٕغجخ ئ١ٌٗ
يشكثح 

انكفاءج 
٠زّٛلن فٟ ِؾ١ـٗ اٌمش٠ت هٍٝ أعبط 

 ِوبٌُ ِىب١ٔخ
ا٨هزضاص ثبٌٛؿٓ ِٚوشفخ ؽذٚدٖ ٚرٕٛم انمٍى 

 ِوبٌّٗ، ٚاٌزوشف هٍٝ ثوغ أعب١ِٙب

 

 انًشادم انىضقٍاخ انرقهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

٠غزًٙ ِفَٙٛ 
اٌغغشاف١ب 

ثبٌزغبؤي هٓ 
 .اٌّىبْ

 :انرقشض نهىضقٍح اإلَغاللٍح
٠ؾزبط ا٨ٔغبْ ٌّوبٌُ رّىٕٗ ِٓ رؾذ٠ذ ِىبْ : انغٍاق

 (49ص)رٛاعذٖ ٚرٕمٍٗ ٔؾٛ ِخزٍف ا٨رغب٘بد 
 وزبة اٌز١ٍّز: انغُذ

 :انرقهًٍح
 ِبرا رشب٘ذ فٟ اٌظٛسح؟

 ِب ٟ٘ اٌّوبٌُ اٌّىب١ٔخ اٌزٟ رّىٕه ِٓ رؾم١ك رٌه؟
  صُ، و١ف طُّ وً ِوٍُ؟ ف١ُ ٠ٕفن رٌه؟

يشدهح 
 االَغالق

٠غزًٙ ِٛػٛم 
 اٌذسط

 
 
 

٠ٕبلش ِؾزٜٛ 
 اٌغٕذاد اٌّشئ١خ

 
 
 
 

٠غزٕزظ اٌّشاد 
 ِٓ ٚساء وً عٕذ

 
 
 

٠زوشف هٍٝ أٔٛام 
ا٤ِبوٓ ٚه٩لزٙب 

 ثبٌّوبٌُ
 
 
 

٠ؾذد ِٛلن 
شٟء ثبٌٕغجخ 

 ٌّوٍُ ِؾذد
 
 
 

٠غزٕزظ اٌخ٩طخ 
 إٌّبعجخ

 

 :ذًهٍذ
 :ِـبٌجخ اٌّزو١ٍّٓ ثفزؼ وزبة اٌزبس٠خ ٚاٌغغشاف١ب ٚلشاءح اٌغٕذ ِٓ هذح ر١ِ٩ز
ئرا وبٔذ ؿج١وزه ا٦ٔغب١ٔخ رفشع ه١ٍه اٌزٕمً ثبعزّشاس، أٚ اٌزٛاعذ فٟ ِٛالن 

 هذ٠ذح، فجُ ٠ّىٕه ا٨عزوبٔخ ٌزؾذ٠ذ أِبوٓ رٛاعذن؟

 :اعركشاف انًقاسف

   

 ٨ؽق اٌظٛسح ا٤ٌٚٝ
 ِبرا رشب٘ذ ف١ٙب؟

 ِذ٠ٕخ اٌغضائش
 و١ف رلٙش إٌّبصي؟

 و١ف ٠ّىٕٕب اٌزٛع١ٗ ئ١ٌٙب؟
 ِب ٘ٛ اٌّوٍُ اٌّفؼً؟

 ٨ؽق اٌظٛسح اٌضب١ٔخ
 ِبرا رشب٘ذ ف١ٙب؟

 عبؽخ ا١ِ٤ش هجذ اٌمبدس
 أ٠ٓ رزٛاعذ اٌغبؽبد؟

و١ف ٠ّىٓ رٛع١ٗ إٌبط 
 ئٌٝ ِىبْ ِب؟

 ٨ؽق اٌظٛسح اٌضبٌضخ
 ً٘ روٍُ ِبرا رّضً؟

 شبسم اٌوشثٟ ثٓ ١ِٙذٞ
 و١ف ٟ٘ إٌّبصي ٕ٘ب؟

ٌّبرا ٠زُ ثٕبء إٌّبصي هٍٝ 
 ِخـؾ ِغزم١ُ؟

 
 :ذىؽٍف انًقاسف

٨ؽق اٌغٕذاد اٌّىزٛثخ ٚاٌّشئ١خ ا٢ر١خ، ٚهٍك هٍٝ وً عٕذ ِٛكفب ِب روٍّزٗ 
 عبثمب

 :عُذ يشئً
أٔب ر١ٍّز أدسط "

 ...."فٟ اٌغٕخ 

 :عُذ يكرىب
فٟ وً طجبػ، هٕذ "

 ...."دخٌٕٛب ئٌٝ عبؽخ 

 :عُذ يكرىب
٠من اٌمغُ اٌزٞ أدسط "

 ....."ف١ٗ فٟ اٌـبثك 

 أ٠ٓ رمن اٌّذسعخ؟
 ثّؾبراح ِبرا؟

 فٟ أٞ شبسم؟

 أ٠ٓ رزٛاعذ اٌغبس٠خ؟
 ٌّبرا ٚعذد فٟ اٌٛعؾ؟

 

ً٘ ٠زٛاعذ اٌمغُ ٚاٌّىزجخ 
 فٟ ٔفظ اٌـبثك؟

 ٚأ٠ٓ ٠زٛاعذ اٌغٕبػ ا٨داسٞ؟

 
 :اعرُراج

٠ّىٕٕٟ رؾذ٠ذ اٌّٛلن ثب٨عزوبٔخ ثبٌّوبٌُ اٌّىب١ٔخ ٟٚ٘ ِزوذدح، ٚرخزٍف فٟ 
 .اٌش٠ف هٕٙب فٟ اٌّذ٠ٕخ

يشدهح 
تُاء 

 انرقهًاخ

٠ٕغض إٌشبؽ ثٕبء 
هٍٝ رٛع١ٙبد 

 ا٨عزبر

 :رم٠ُٛ عضئٟ
 .أروش هٍٝ وشاعه ص٩س ِوبٌُ ِىب١ٔخ ٘بِخ فٟ ِؾ١ـه اٌّذسعٟ أٚ اٌغىٕٟ

 ِغبهذح ٚرٛع١ٗ ِٓ لجً اٌّوٍُ

انرذسٌة  
 و

 االعرثًاس

 

 



   3:                                                              األعثىع انمٍى اإلَغاٍَح:  1انًمطغ انرؼهًًٍ
٨ُٞ ا٤٠ٛـ٪ّ  انًٍذاٌ 

انُص 
انًُطىق 

 (59دٰٛٚ اٌٜٛخ ص)اٛذٯٖ ا٠ٌٛش٩س 

د 90انًذج 
 1انحصح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٯشد اعزغبثخ ٠ٛب ٯغ٠ن، ٯزِبهٚ ٟن 
ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ، ٯٰٔٞ ٟؼ٠٪١ ا٤ٛض 

ا٤٠ٛـ٪ّ 

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ّٙ ه٬ٜ ا٧ز٠ب٦ٟ ٠ٛب  ٯزظّشٍ ثِٰٰ٘خ رذ

ٯغ٠ن، ٯؾّذد ٟ٪ػ٪م اٛغشد ٩ه٤بطش٥، 
ٯغزخذٝ اٛش٩اثؾ اٌٜٛ٪ٯخ ا٤٠ٛبعجخ ٜٛغشد 

انكفاءج 
انخرايٍح 

ٯ٨ِٞ خـبثبد ٤ٟـ٪ٓخ ٢ٟ ٟخزَٜ األ٠٣بؽ 
٩ٯشٗض ه٬ٜ ا٠٤ٛؾ اٛغشد٭ ٩ٯزغب٩ة ٟو٨ب 

ٯوزض ثٌٜز٦ اٛوشثٰخ، ٯزؾ٬ٜ ثش٩ػ اٛزوب١٩ انمٍى 
٩اٛزؼب٢ٟ ٩اٛو٠ٚ اٛغ٠بهٮ 

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشذ انرمىٌى

ث٨ز٥ ....رٗش٣ٮ ٯب
 .اٛزظشُبد

 ٧ٚ رزظشٍ ٟض٦ٜ؟

.  األٝاإل٣ـالٰٓخ٣ض اٛ٪ػوٰخ ا٠ٛشٜ٘خ : انغٍـاق
ٟش٨ذ : انغُذ

ٟؾب٩سح اٛزالٰٟز ؽ٪ٙ ٣ض ا٠ٛشٜ٘خ األٝ العزخشاط ا٠٨٠ٛبد : انرؼهًٍح
 ٯ٠ٰض اٛغٜ٪ٗبد اٛغٰئخ ٩ٯجزوذ ه٨٤ب: 3انًهًح 

يشحهح 
 االَطالق

ٯغز٠ن إ٬ٛ ا٤ٛض 
ٯجذ٭ ا٧ز٠بٟب ٩
 

ٯغٰت ثغ٠ٚ 
ثغٰـخ رزشعٞ 
ا٠ٛو٬٤ اٛوبٝ 

 ٤ٜٛض
 

ٯوٰذ ث٤بء أؽذاس 
ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ 

 
 
 
 
 

ث٤بء أُ٘بس عذٯذح 
رذهٞ ٟب ٩سد ُٮ 

 ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ

٢ٟ ؿشٍ ا٠ٛوٜٞ ٩أص٤بء رٖٛ ٯغت اٛز٪اطٚ  (ؽ٪ٙ ٟبئذح اٛـوبٝ) ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ حٓشاء
. اء اٛؾظ ؽشٗٮ ٩اٛٔشائ٢ اٌٜٛ٪ٯخداٛجظش٭ ث٦٤ٰ ٩ث٢ٰ ٟزو٦ٰ٠ٜ ٟن االعزوب٣خ ثبأل

 :انُص انًُطىق
عبم اٛضوٜت ٯ٪ٟب ع٪هب شذٯذا، ُ٪عذ دٯ٘ب ُٮ اٛؾٔٚ 

ٟض٧٪ا ث٤ِغ٦ ٯظٰؼ ٢ٟ ه٬ٜ ؽبئؾ ٟشرِن، ُزٔذٝ ٦٤ٟ 
ثؾزس، ٩ساػ ٯزلب٧ش ثبٛؼوَ ٩ا٠ٛشع ٩اٛوغض، صٞ خبؿج٦ 

طجبػ اٛخٰش أٯ٨ب اٛذٯٖ اٛغ٠ٰٚ، ٯب ٟٜٖ اٛـٰ٪س : "ٓبئال

 "٩عٰذ اٛذعبط
 أ٧ال ثٖ، ٟبرا رشٯذ ٤ٟٮ؟: اٛذٯٖ

أ٣ب ال أسٯذ شٰئب ٤ِٛغٮ، ٤٤٘ٛٮ ع٠وذ أ١ : اٛضوٜت
ع٠بهخ ٢ٟ اٛذعبط رجؾش ه٢ دٯٖ شغبم ٩ع٠ٰٚ، 

روبٙ ٟوٮ . طبؽت هشٍ، ٯْٰٜ ثبٛزبط ٛزز٪ع٦ ٟٜ٘ب ه٨ٰٜب

 .أل٣ظجٖ ٓجٚ ُ٪اد األ٩ا١
 .٣وٞ عآرٮ ٟوٖ ثِشػ ٩عش٩س: اٛذٯٖ

ٟش٬ اٛضوٜت ه٬ٜ ٨ٟٚ، ٩اٛذٯٖ أٟب٦ٟ ٯغزوغٚ 
اٛ٪ط٪ٙ إ٬ٛ ا٠٠ٜٛ٘خ، ٩ه٬ٜ اٛـشٯْ ٧غٞ ه٦ٰٜ اٛضوٜت ٢ٟ اٛخَٜ، ُذّ ه٦ٔ٤ ٩أ٦ٜٗ 

 ".٧زا عضاء اٌٛش٩س، ٩اٱ١ عؤثؾش ه٢ ٌٟش٩س آخش ٤ٰٛبٙ عضاء٥: "٧٩٪ ٯٔ٪ٙ

 : فهى انًُطىق
 هٞ ٯزؾذس ا٤ٛض؟ ٟب ٧٪ ه٤٪ا٦٣؟

 رغضئخ ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ ٓشاءح ٩اإلعبثخ ه٢ األعئٜخ؟
 (....ؽزٍ، إػبُخ، رٌٰٰش اٛظٌٰخ)األعئٜخ ٟشُٔخ ثب٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ، ٯ٢٘٠ ٠ٜٛوٜٞ روذٯ٨ٜب 

 اخزش اإلعبثخ اٛظؾٰؾخ

 ا٠ٛشع/اٛؼوَ/رلب٧ش اٛضوٜت ثبٛٔ٪ح -

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

 :أشاهذ وأذحذز
 (17ٗزبة اٛز٠ٰٜز ص)رِ٪ٯظ اٛزالٰٟز ٩ٟـبٛجخ ٗٚ ُ٪ط ثبٛزوجٰش ه٢ اٛظ٪سح 

 ٟبرا رشب٧ذ ُٮ اٛظ٪سح؟ -
 ُ٪ّ ٟبرا ٯَٔ اٛذٯٖ؟ -
 َٰٗ ٯل٨ش؟ -
 ث٠برا أخجش٥ اٛضوٜت؟ -
 ٧٩ٚ طذ٦ٓ اٛذٯٖ؟ -
 ٟبرا ؽذس ٦ٛ ُٮ األخٰش؟ -
 ٠ٛبرا؟ -

ٯغزشعن أؽذاس 
ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ 

٩ٯ٠٘ٚ ث٪ػن 
 ا٠ٜ٘ٛخ ا٤٠ٛبعجخ

 
 

 رٔ٪ٯٞ اإل٣غبص

إ٣غبص ا٤ٛشبؽ األ٩ٙ ٢ٟ ٗشاط 
 8ا٤ٛشبؿبد ُٮ اٌٜٛخ اٛوشثٰخ ص 

 
انرذسٌة  أ٠ٗٚ ا٤ٛض ث٠ب ٩سد ٢ٟ ٠ٜٗبد

 واالعرثًاس

  



  3:                                                              االعثىع انمٍى اإلَغاٍَح:  1انًمطغ انرؼهًًٍ
 اٛزوجٰش اٛش٨ِٮانًٍذاٌ 
 (أعزو٠ٚ اٛظٰي)روجٰش شِ٪٭  انُشاط

د 45انًذج 
 2انحصح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٯز٪اطٚ ٟن اٌٰٛش، ٯ٨ِٞ ؽذٯض٦ 

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٯغزخذٝ اٛٔشائ٢ ا٤٠ٛبعجخ ٜٛغشد، ٯوّجش ه٢ سأٯ٦ 

اٛشخظٮ 
انكفاءج 

انخرايٍح 
ٯغشُد ؽذصب ا٣ـالٓب ٢ٟ ع٤ذاد ٟز٤٪هخ ُٮ 

٩ػوٰبد ر٪اطٰٜخ داٛخ 
ٯوزض ثٌٜز٦ اٛوشثٰخ، ٯزؾ٬ٜ ثش٩ػ اٛزوب١٩ ٩اٛزؼب٢ٟ انمٍى 

٩اٛو٠ٚ اٛغ٠بهٮ، ٯشٗت ٗالٟب ٯزالءٝ ٟن ٩ػوٰخ 
اٛز٪اطٚ 

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشذ انرمىٌى

ٯززٗش ٟؼ٠٪١ ا٤ٛض 
 .ا٤٠ٛـ٪ّ

 .ٯغٰت ه٢ األعئٜخ

 .(اٛذٯٖ ا٠ٌٛش٩س)اٛو٪دح إ٬ٛ ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ
 .ٯـشػ ا٠ٛوٜٞ أعئٜخ ؽ٪ٙ ا٠ٛو٬٤ اٛوبٝ ٤ٜٛض ا٤٠ٛـ٪ّ

 ٟبرا اعزو٠ٚ اٛضوٜت ٤ٰٛضٙ ه٤ذ٥ اٛذٯٖ؟
 ٠ٛبرا ٟش٬ اٛضوٜت خَٜ اٛذٯٖ؟

يشحهح 
 االَطالق

ٯغٰت ه٢ األعئٜخ، 
ٯ٘زشَ اٛظٰي 

 .٩ٯ٪ك٨ِب

 انًشحهح األونى
 .ث٤بء اٛغ٠ٚ ا٠ٛؾز٪ٯخ ه٬ٜ اٛظٰي ا٠ٛغز٨ذُخ ثـشػ األعئٜخ

 ٟبرا رشٯذ ٤ٟٮ؟: عؤٙ اٛذٯٖ اٛضوٜت ٓبئال
 ......أ٣ب ال أؿٜت شٰئب ٤ِٛغٮ، ٤٘ٛـ٤ٮ ع٠وذ أٝ ع٠بهخ  ←ث٠برا أعبث٦ اٛضوٜت؟

 .ٗزبثخ اٛغ٠ٜخ ٩رٜ٪ٯ٢ اٛظٌٰخ ا٠ٛغز٨ذُخ
 .رضجٰذ اٛظٌٰخ ثؤٟضٜخ أخش٫

 .اٛضٯز٪١ ٣بػظ ←: سأٯذ اٛضٯز٪١ ٣بػغب رخجش٣ب ُزٔ٪ٙ
 .ٟزا٦ٓ ٟش ←: رٓز٦ ُ٪عذد ٟزا٦ٓ ٟشا رٔ٪ٙ

 .ٟزا٦ٓ ٟش.........اٛضٯز٪١ ٣بػظ ←: أٓشأ اٛغ٠ٜز٢ٰ ٟن ثوغ
 .ر٧جذ ه٤ذ ثبئن ا٠ٛالثظ، أهغجٖ عش٩اٙ ٛجغز٦ ُ٪عذر٦ ٓظٰشا

 .اٛغش٩اٙ ع٠ٰٚ ٦٤٘ٛ ٓظٰش  ←ٟبرا رٔ٪ٙ؟
 .٩ػوٰبد أخش٫ ٯشا٧ب ا٠ٛوٜٞ ٤ٟبعجخ

 .انًشحهح انثاٍَح

 
 .انًشحهح انثانثح

 .ػن ٢٘ٛ ٩أ٠ٗٚ ٟب ٯٜٮ
 .رغ٪ط األع٤ب١/اٛؾٜ٪ٯبد ٛزٯزح
 .ثٰؼبء/اٛجـٰخخ ٗجٰشح

 .ؽ٠ٰذ ٩ٛذ ٨ٟزة/٩عٰٞ ٩ٛذ أ٣ب٣ٮ

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

ٯزذسة ه٬ٜ اعزو٠بٙ 
اٛظٰي ُٮ ٩ػوٰبد 

ٟشبث٨خ ٩ٯغزض٠ش٧ب 
 .ُٮ ٩ػوٰبد عذٯذح

 ٯـشػ ا٠ٛوٜٞ أعئٜخ رغزذهٮ اإلعبثخ ثبعزو٠بٙ اٛظٰي ا٠ٛ٘زشِخ
  .12 ص2اٛو٪دح إ٬ٛ دُزش األ٣شـخ ٩إ٣غبص اٛز٠شٯ٢ 

 

انرذسٌة 
 واالعرثًاس

  



  3:                                                              االعثىع انمٍى اإلَغاٍَح:  1انًمطغ انرؼهًًٍ
 اٛزوجٰش اٛش٨ِٮ انًٍذاٌ
إ٣زبط شِ٪٭  انُشاط

د 45انًذج 
 3انحصح 
يشكثح 

انكفاءج 
 ٯز٪اطٚ ٟن اٌٰٛش ٩ ٯ٨ِٞ ؽذٯض٦

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
رذه٪ ٛزض٢ٰ٠ ٯغشد ٓظخ ا٣ـالٓب ٢ٟ ٟشب٧ذ 

 اٰٛٔٞ اال٣غب٣ٰخ
انكفاءج 

انخرايٍح 
ٯغشُد ؽذصب ا٣ـالٓب ٢ٟ ع٤ذاد ٟز٤٪هخ ُٮ 

 ٩ػوٰبد ر٪اطٰٜخ داٛخ
ٯجؾش ه٢ ا٠ٛوٜ٪ٟخ ٩ٯ٪ك٨ِب ُٮ اٛزوجٰش انمٍى 

 ٩ٯجزوذ ه٢ اٛغٜ٪ٗبد اٛغٰئخاٛشِ٪٭، 

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشذ انرمىٌى

 .ٯؾغ٢ االعز٠بم
ٯغزشعن أؽذاس 

 ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ

 .اؽزبٙ اٛضوٜت ه٬ٜ اٛذٯٖ ٩ؽذس ٟب ؽذس: انغٍـاق
 .ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ: انغُـذ

 َٰٗ اؽزبٙ اٛضوٜت ه٬ٜ اٛذٯٖ؟ ٩َٰٗ ٗب٣ذ ٨٣بٯخ اٛذٯٖ ا٠ٌٛش٩س؟: انرؼهًٍح

يشحهح 
 االَطالق

ٯوجش ٟوز٠ذا ه٬ٜ 
ا٠ٛشب٧ذ 
 .٩األعئٜخ

 .ع٤زوشٍ اٰٛ٪ٝ ه٬ٜ ٨٣بٯخ أخش٫ ٜٛٔظخ
 ٢٘ٛأساد اٛضوٜت أ١ ٯؾزبٙ ه٬ٜ اٛذٯٖ ؽز٬ ٯ٤ضٙ ٢ٟ أه٬ٜ اٛشغشح ٰٛؤ٦ٜٗ ٩

 .ؽذس أٟش
 الحظ انصىس

 
يشحهح تُاء 

 انرؼهًاخ

 

 :انصىسج األونى

 ٟبرا رشب٧ذ ُٮ اٛظ٪سح؟
 اٛضوٜت ٯزؾذس ٟن اٛذٯٖ، ٟبرا ٯٔ٪ٙ ٦ٛ؟

 ٧ٚ ٣ضٙ اٛذٯٖ ه٤ذ اٛضوٜت؟
 ٠ٛبرا ال ٯ٤ضٙ؟

 ٢ٟ ٯؾشط اٛذٯٖ ٩اٛذعبط؟
 ٢٠ٟ عٰـٜت ا٠ٛغبهذح؟

 

 :انصىسج انثاٍَح

 ٟبرا رشب٧ذ ُٮ اٛظ٪سح؟
 ٢ٟ أٯ٢ خشط اٜٛ٘ت؟

 سأ٫ اٜٛ٘ت اٛضوٜت، ٟبرا ُوٚ؟
 ٧٩ٚ ثٔٮ اٛضوٜت ُٮ ٟ٘ب٦٣؟
 ٢ٟ االعشم، اٛضوٜت أ٩ اٜٛ٘ت؟

 ٟبرا عِٰوٚ اٛضوٜت ؽز٬ ٯِٜذ ٢ٟ اٜٛ٘ت؟

 

 :انصىسج انثانثح

 ٟبرا رشب٧ذ ُٮ اٛظ٪سح؟
 ٠ٛبرا ٯ٤جؼ اٜٛ٘ت ه٬ٜ ُشٯغز٦؟

 َٰٗ ؽؼش اٛظٰبد؟ ٟبرا أؽؼش ٟو٦؟
 ه٬ٜ ٢ٟ أؿْٜ ا٤ٛبس؟

 ٠ٛبرا ٯشٯذ اٛظٰبد ٓزٚ اٛضوٜت ثذٙ رش٦ٗ؟
 ٟب ٧٪ عضاء ا٠ٛؾزبٙ ا٠ٛخبدم؟

رٔ٪ٯٞ اٛزوبثٰش 

 .ٯز٪طٚ ا٠ٛوٜٞ سُٔخ رالٰٟز٥ إ٬ٛ ٨٣بٯخ أخش٫ ٜٛٔظخ
عبء اٛظٰبد ثوذٟب ع٠ن ٣جبػ اٜٛ٘ت، سأ٫ اٛضوٜت ُؤؿْٜ ه٦ٰٜ ؿٜٔبد ٛٞ رظج٦، "

هشٍ . سآ٥ اٜٛ٘ت ُٜؾ٦ٔ ٩عٜظ ٓذاٝ اٌٛبس ٯ٤زلش خش٩ع٦. ٛٔذ اخز٬ِ ُٮ ًبس
 " أ٠ٜٗ٪ا....... اٛضوٜت أ١ اٜٛ٘ت ُٮ اٛخبسط ُـ

انرذسٌة 
 واالعرثًاس

  



  3:                                                              االعثىع انمٍى اإلَغاٍَح:  1انًمطغ انرؼهًًٍ
٨ُٞ ا٠ٛ٘ز٪ة انًٍذاٌ 
 ٗزبثخ + (إصشاء+٨ُٞ+أداء)ٓشاءح انُشاط 
 اِٛشاشخ ٩ا٠٤ٜٛخ انذسط
د 90انًذج 

 4٩5انحصح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٯ٨ِٞ ٟب ٯٔشأ ٩ ٯوٰذ ث٤بء ا٠ٛوٜ٪ٟبد 

اٛ٪اسدح ُٮ ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة ٩ 
ٯغزو٠ٚ ا٠ٛوٜ٪ٟبد اٛ٪اسدح ُٮ 

ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة 

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٯٜزضٝ ثٔ٪اهذ اٛٔشاءح اٛظبٟزخ ٩ٯؾزشٝ شش٩ؽ 

اٛٔشاءح اٛغ٨شٯخ، ٯؾزشٝ هالٟبد اٛ٪َٓ ٩ٯوجش ه٢ 
٦٠٨ُ ٠ٛوب٣ٮ ا٤ٛض اٛغشد٭ ٩ٯؾزشٝ شش٩ؽ 

 .اٛوشع
انكفاءج 

انخرايٍح 
ٯغزو٠ٚ اٛٔشائ٢ اٌٜٛ٪ٯخ ٩اٌٰٛش ٌٛ٪ٯخ ٨ِٛٞ 

ٟوب٣ٮ ا٠ٜ٘ٛبد اٛغذٯذح، ٯ٘زت اٛؾش٩ٍ ٗزبثخ 
 ٤ٟبعجخ ٢ٟ ؽٰش اٛش٘ٚ ٩اٛؾغٞ

ٯ٠٤ٮ ٦٠ٰٓ اٛخٰٜٔخ ٩اٛذٯ٤ٰخ ٩ا٠ٛذ٣ٰخ انمٍى 
 ا٠ٛغز٠ذح ٢ٟ ٟ٘٪٣بد ا٨ٛ٪ٯخ اٛ٪ؿ٤ٰخ

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشذ انرمىٌى

اٛجؾش ه٢ د٩اهٮ 
اٛزشًٰت ُٮ 

 اٛذساعخ

 ٩هذ اٱة اث٤ز٦ ث٨ذٯخ أل٨٣ب ؽٔٔذ أؽغ٢ ٟوذٙ :انغٍاق
 ٣ض اٛٔشاءح اٛغبثْ :انغُذ

 ٠ٛبرا أساد األة ٟغبصاح اث٤ز٦؟ :انرؼهًٍح

يشحهح 
 االَطالق

 ٯوجش ه٢ اٛظ٪س
 
 

ٯٜزضٝ ثٔ٪اهذ اٛٔشاءح 
 اٛظبٟزخ

 
 

ٯ٘زشَ اٛشخظٰبد 
 ٩ٯوجش ه٨٤ب

 
 

ٯؾزشٝ شش٩ؽ اٛٔشاءح 
 اٛغ٨شٯخ

 
 

 ٯغٰت ه٢ األعئٜخ
 
 

ٯ٪كَ ا٠ٜ٘ٛبد 
 اٛغذٯذح ُٮ ع٠ٚ

 

  ٩ٟالؽلخ اٛظ٪سح ا٠ٛظبؽجخ ٤ٜٛض18ُزؼ اٛ٘زبة ص 
 ٟبرا رشب٧ذ ُٮ اٛظ٪سح؟

 ٟب اِٛظٚ اٛز٭ رشٰش إ٦ٰٛ اٛظ٪سح؟ -
رظ٪س٩ا اٛؾ٪اس اٛز٭ ٯذ٩س ث٢ٰ اِٛشاشخ  -

 ٩ا٠٤ٜٛخ؟
 رغغٰٚ ر٪ٓوبد اٛزالٰٟز ه٢ ٟ٪ػ٪م ا٤ٛض

 .رشٕ ُغؾخ ٜٛزالٰٟز ٜٛٔشاءح اٛظبٟزخ
 ٟب ٧٪ ه٤٪ا١ ا٤ٛض؟ -
 ؽذد شخظٰبد ا٤ٛض -

ٓشاءح ا٤ٛض ٓشاءح ٠٣٪رعٰخ ٢ٟ ؿشٍ ا٠ٛوٜٞ 
 ٟغزو٠ال اإلٯؾبء ٛزٔشٯت ا٠ٛو٬٤

 ٯجذأ ثب٠ٛز٢ٰ٤٘٠ ؽز٬)ُٔشح /ٟـبٛجخ اٛزالٰٟز ثبٛزذا٩ٙ ه٬ٜ اٛٔشاءح، ٓشح
 (ال ٯذُن ا٠ٛزؤخشٯ٢ إ٬ٛ اسر٘بة األخـبء

ٯ٤ظؼ ُٮ ٧ز٥ اٛؾظخ )رزٰٛٚ اٛظو٪ثبد أص٤بء اٛٔشاءح ٩ششػ ا٠ِٛشداد اٛغذٯذح 
 (اٛششػ اٛغٰبٓٮ ال ا٠ٛوغ٠ٮ

 انكهًح ذىظٍفها فً خًهح

 ٟشرذٯخ اسرذٯذ ٟوـِٮ ٩خشعذ ٢ٟ اٛجٰذ

 ثذٯوخ رغ٪ٛذ ُٮ اٛؾذٯٔخ ُشأٯذ أص٧بسا ثذٯوخ األٛ٪ا١

 .٤ٟبٓشخ اٛزالٰٟز ه٢ ُؾ٪٫ ا٤ٛض ٩ا٠ٛو٬٤ اٛلب٧ش٭ ٦ٛ ثبألعئٜخ ا٤٠ٛبعجخ
 19ص (أٓشأ ٩أ٨ُٞ)األعئٜخ ٟشأُخ ٤ٜٛض 

 ؿشػ أعئٜخ أخش٫
 ُٮ أ٭ ُظٚ عشد أؽذاس اٛٔظخ؟ -
 ه٬ٜ ٟبرا ٣ضٛذ اِٛشاشخ؟ -
 ث٠برا ٩طِذ اِٛشاشخ ا٠٤ٜٛخ؟ -

 أعئٜخ أخش٫ ؽ٪ٙ ا٠ٛو٤ٮ اٛلب٧ش ُٮ ا٤ٛض
 ٠ٛبرا؟. ارٗش اٛشخظٰخ اٛزٮ أهغجزٖ ُٮ ا٤ٛض -

 .20ٯ٤زٔٚ اٛزالٰٟز ٤ٛشبؽ أصش٭ ٌٛزٮ ٗزبة اٛز٠ٰٜز ص 

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

 

 ٯغٰت ه٢ األعئٜخ
ٯٔذٝ أُ٘بسا أخش٫ 

 اعز٤بدا إ٬ٛ رظ٪سار٦
 

 .ٯ٤غض ا٤ٛشبؽ

 .ؿشػ أعئٜخ أخش٫ ٓظذ اإل٠ٛبٝ ثب٠ٛ٪ػ٪م
 .ٗزبثخ ُٮ دُزش اٛٔغٞ

ٗزبثخ اٛؾش٢ُٰ ٩ُْ األثوبد 
دٰٛٚ اٛ٘زبة )٩ا٠ٛغبُبد ا٤٠ٛبعجخ 

 (112ص
إ٣غبص اٛز٠بسٯ٢ ُٮ دُزش األ٣شـخ، 

  .13 ص4اٛز٠شٯ٢ سٓٞ
 

انرذسٌة 
 واالعرثًاس

  



  3:                                                              االعثىع انمٍى اإلَغاٍَح:  1انًمطغ انرؼهًًٍ
٨ُٞ ا٠ٛ٘ز٪ة انًٍذاٌ 
ٓشاءح ٩ٓ٪اهذ ٣ؾ٪ٯخ انُشاط 
 اِٛشاشخ ٩ا٠٤ٜٛخ انذسط
د 90انًذج 

 6٩7انحصح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٯ٨ِٞ ٟب ٯٔشأ ٩ٯوٰذ ث٤بء ا٠ٛوٜ٪ٟخ اٛ٪اسدح ُٮ 
ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة، ٯغزو٠ٚ ا٠ٛوٜ٪ٟبد اٛ٪اسدح 

ُٮ ا٤ٛض ٩ٯٰٔٞ ٟؼ٠٪٦٣، ٯزؾ٘ٞ ُٮ 
 .ٟغز٪ٯبد اٌٜٛخ اٛ٘زبثٰخ

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٯوجش ه٢ ٦٠٨ُ ٠ٛوب٣ٮ ا٤ٛض 

٩ٯغزض٠ش٥ ُٮ اٗزغبة اٛل٪ا٧ش 
 اٌٜٛ٪ٯخ ا٠ٛخزِٜخ

انكفاءج 
انخرايٍح 

ٯزو٠ْ ُٮ ا٨ِٛٞ، ٯزوشٍ ه٬ٜ 
 اٛؾشٍ ٩ٯ٪ك٦ِ

ٯ٠٤ٮ ٦٠ٰٓ اٛخٰٜٔخ ٩اٛذٯ٤ٰخ انمٍى 
٩ا٠ٛذ٣ٰخ ا٠ٛغز٠ذح ٢ٟ ٟ٘٪٣بد 

 ا٨ٛ٪ٯخ اٛ٪ؿ٤ٰخ

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشذ انرمىٌى

ٯغٰت شِ٪ٯب ه٢ 
 .األعئٜخ

. اٛو٪دح إ٬ٛ ا٤ٛض ا٠ٛٔش٩ء ٩ؿشػ أعئٜخ ؽ٪ٙ ا٠ٛو٬٤ اٛلب٧ش٭ ٤ٜٛض
 ٟبرا ٓبٛذ ٨ٛب؟  ٠ٛبرا ًؼجذ ا٠٤ٜٛخ ٢ٟ اِٛشاشخ؟

يشحهح 
 االَطالق

 
ٯٔشأ ُٔشاد ٢ٟ ا٤ٛض 

ٓشاءح طؾٰؾخ 
 
 
 
 

ٯغٰت ه٢ األعئٜخ 
 
 
 
 

ٯ٪كَ ا٠ٜ٘ٛبد 
اٛغذٯذح ُٮ ع٠ٚ 

 
 
 
 

ٯ٘زشَ ا٠ٜ٘ٛبد 
 .اٛذاٛخ ه٬ٜ ؽش٩ٍ

 (ذؼًك فً انُص+لشاءج آداء) انًشحهح األونى

ٯو٪د ا٠ٛوٜٞ إ٬ٛ ا٤ٛض ٩ٯٔشأ٥ ٗبٟال ٓشاءح ع٨شٯخ ٟغزشعٜخ 
 (رغغٰذ األ٧ذاٍ اٛؾظ ؽشٰٗخ)ر٨ٰٜب ٓشاءح ع٨شٯخ ٟوجشح

. ٯـشػ ا٠ٛوٜٞ أعئٜخ اٛزو٠ْ ُٮ ٟو٬٤ ا٤ٛض
٩طِذ اِٛشاشخ ا٠٤ٜٛخ ثبٛغ٪داء ٩ٓجؼ ا٤٠ٛلش، هالٝ ٯذٙ ٧زا اٛغٜ٪ٕ؟ 

٧ٚ اٛغ٠بٙ ع٠بٙ ا٠ٛل٨ش ٩اٛضٰبة؟ 
. ٟب ٧٪ اٛغ٠بٙ اٛؾٰٔٔٮ؟ ُٮ ا٤ٛض ٣ظبئؼ ٓذٟز٨ب ا٠٤ٜٛخ ِٜٛشاشخ اعزخشع٨ب

. اًزش اٛذٯٖ ثغ٠بٙ ٟل٨ش٥ ٩ؽغ٢ ط٪ر٦ ُؤ٦ٜٗ اٛضوٜت
٩ٟبرا ٯِوٚ ٨ٛب األ٩الد؟  ث٠برا اًزشد اِٛشاشخ؟

 (تُاء انفمشج أو اندًهح انًرضًُح انظاهشج انُحىٌح) انًشحهح انثاٍَح

. اٛو٪دح إ٬ٛ اِٛٔشح األ٬ٛ٩ ٢ٟ ا٤ٛض ا٠ٛٔش٩ء ٩ؿشػ أعئٜخ ٧بدُخ ٛج٤بء اِٛٔشح
. 20اِٛٔشح ٢ٟ أالؽق ٩أٰٟض ص .........سشالحبفشاشح تذٌؼح ذُرمم بإرا و

ٗزبثخ اِٛٔشح ه٬ٜ اٛغج٪سح ٩رٜ٪ٯ٢ ثوغ ا٠ٜ٘ٛبد اٛذاٛخ ه٬ٜ ؽش٩ٍ ٩ٓشاءر٨ب 
. ثبٛز٤ٌٰٞ ا٤٠ٛبعت

. ٟشاعوخ عشٯوخ ؽ٪ٙ ا٠ٜ٘ٛبد اٛذاٛخ ه٬ٜ أُوبٙ أ٩ أع٠بء
فشاشح تذٌؼح األنىاٌ ذُرمم تـإرا و): ٯشٗض ا٠ٛوٜٞ ه٬ٜ اٛغ٠ٜخ األ٬ٛ٩

(. س يكاٌ آخإنى يكاٌ يٍسشالح تـ
أع٠بء؟ .......أُوبٙ....٧ٚ ا٠ٜ٘ٛبد ا٠ٜٛ٪٣خ ثبألؽ٠ش رذٙ ه٬ٜ :ٯغؤٙ

.  رذٙ ه٬ٜ ؽشٍ٩إر١ ٧ز٥ ا٠ٜ٘ٛبد ٰٛغذ أُوبال ٩ال أع٠بء ُوالٝ رذٙ؟ 
. ٯ٢٘٠ ٠ٜٛوٜٞ ر٢ٰٜٔ ا٠ٛغز٨ذٍ ه٤ذ اٛوغض

. اعزخشط ٢ٟ ثٰٔخ اِٛٔشح ؽشٍ ٩اٗزج٦ ه٬ٜ ٛ٪ؽزٖ
ارٗش ع٠ٰن اٛؾش٩ٍ اٛزٮ ٩سدد ُٮ اِٛٔشح؟ 

. ارٗش٧ب ٧ٚ ٤٧بٕ ؽش٩ٍ أخش٫ روش٨ُب؟
:.......... إر١ اٛؾش٩ٍ ٗضٰشح اعزو٨ٜ٠ب ُٮ ٗالٟٮ ٩ال أعز٤ٌٮ ه٨٤ب ٟضٚ

 .ٯ٢٘٠ ٠ٜٛوٜٞ ر٠ٰٰض ؽش٩ٍ اٛغش ٢ٟ اٛؾش٩ٍ ا٠ٛغز٨ذُخ 
( أٌ ػٍ، و، يٍ، ب، ػهى، ف،)ا٠ٗٚ اٛوجبسح ثبٛؾشٍ ا٤٠ٛبعت: ٣شبؽ

اٛشصا٣خ ...ـبٛؾ٠٘خ ...ِارظِذ ا٠٤ٜٛخ 
. ا٠٤ٜٛخ...ـغخشد ...ـغ٠ب٨ٛب ... اًزشد ا٠٤ٜٛخ

 .٧٪ هذ٩ ا٤ٛغبػ..اٌٛش٩س...ٯجزوذ...اإل٣غب١... 

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

ٯغٰت ه٢ األعئٜخ 
ٯٔذٝ أُ٘بسا أخش٫ 

اعز٤بدا إ٬ٛ رظ٪سار٦ 
 

 .ٯ٤غض ا٤ٛشبؽ

ؿشػ أعئٜخ أخش٫ ٓظذ اإل٠ٛبٝ ثب٠ٛ٪ػ٪م 
إ٣غبص اٛز٠بسٯ٢ ُٮ دُزش األ٣شـخ، اٛز٠شٯ٢ 

انرذسٌة   .13ص1٩2سٓٞ 
 واالعرثًاس

  



  3:                                                              االعثىع انمٍى اإلَغاٍَح:  1انًمطغ انرؼهًًٍ
٨ُٞ ا٠ٛ٘ز٪ة انًٍذاٌ 
ٓشاءح ٩ٓ٪اهذ إٟالئٰخ انُشاط 
 اِٛشاشخ ٩ا٠٤ٜٛخ انذسط
د 90انًذج 

 8٩9انحصح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٯ٨ِٞ ٟب ٯٔشأ ٩ٯوٰذ ث٤بء ا٠ٛوٜ٪ٟخ اٛ٪اسدح ُٮ 
ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة، ٯغزو٠ٚ ا٠ٛوٜ٪ٟبد اٛ٪اسدح 

ُٮ ا٤ٛض ٩ٯٰٔٞ ٟؼ٠٪٦٣، ٯزؾ٘ٞ ُٮ 
 ٟغز٪ٯبد اٌٜٛخ اٛ٘زبثٰخ

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٯوجش ه٢ ٦٠٨ُ ٠ٛوب٣ٮ ا٤ٛض 
٩ٯ٤ـْ اٛؾش٩ٍ ٢ٟ ٟخبسع٨ب 

اٛظؾٰؾخ، ٯؾزشٝ شش٩ؽ اٛوشع 
 ٩ٓ٪اهذ اٛ٘زبثخ

انكفاءج 
انخرايٍح 

ٯزوشٍ ه٬ٜ اٛزبء ا٠ٛشث٪ؿخ ٩ٟ٪اؿ٢ 
 ٗزبثز٨ب

ٯ٠٤ٮ ٦٠ٰٓ اٛخٰٜٔخ ٩اٛذٯ٤ٰخ انمٍى 
٩ا٠ٛذ٣ٰخ ا٠ٛغز٠ذح ٢ٟ ٟ٘٪٣بد 

 ا٨ٛ٪ٯخ اٛ٪ؿ٤ٰخ
 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشذ انرمىٌى

 .ٯغٰت ه٢ األعئٜخ

اٛو٪دح إ٬ٛ ا٤ٛض ا٠ٛٔش٩ء ٩رٜخٰظ٦ ثؤعئٜخ ٧بدُخ 
ٟبرا سأد اِٛشاشخ؟ ٩ٟبرا ٓبٛذ ٨ٛب؟ 

ث٠ب سدد ه٨ٰٜب ا٠٤ٜٛخ؟ 
 ٧ٚ ٗب٣ذ اِٛشاشخ ٟؾٔخ ٠ُٰب ٓبٛز٦؟ ٠ٛبرا؟

يشحهح 
 االَطالق

ٯ٘زشَ اٛشخظٰبد 
٩ٯوجش ه٨٤ب 

 
 
 

ٯٔشأ ُٔشاد ٢ٟ ا٤ٛض 
ٓشاءح ع٠ٰٜخ 
٩ٟغزشعٜخ 

 
 
 

ٯغٰت ه٢ األعئٜخ 
 
 
 

ٯ٠ٰض اٛزبء ا٠ٛشث٪ؿخ 
 .٩ٯ٪ك٨ِب

 (داء وفهىألشاءج )انًشحهح األونى

.  ٩ٓشاءح ا٤ٛض ٓشاءح طبٟزخ10ٯـٜت ا٠ٛوٜٞ ٢ٟ اٛزالٰٟز ُزؼ اٛ٘زت ص 
 (رغغٰذ األ٧ذاٍ اٛؾظ ؽشٰٗخ) ر٨ٰٜب ٓشاءح ع٨شٯخ ٟوجشح

ٯِغؼ األعزبر ا٠ٛغبٙ ٠ٜٛزو٢ٰ٠ٜ ٛألداء ٟشٗضا ه٬ٜ ؽغ٢ اٛٔشاءح ٩ع٪در٨ب، 
. ٩ه٬ٜ ٢ٟ ٛٞ ٯٔشأ ُٮ اٛؾظز٢ٰ اٛغبثٔز٢ٰ

. ٯـشػ ا٠ٛوٜٞ األعئٜخ
ُٮ سأٯٖ ٧ٚ ٯؾْ ألؽذ أ١ ٯغخش ٢ٟ أؽذ؟ ٠ٛبرا؟ 

روش٤ُب ه٬ٜ ٨٣بٯخ اٛذٯٖ ا٠ٌٛش٩س، ٠ُب ٧ٮ ا٨٤ٛبٯخ ا٠ٛز٪ٓوخ ِٜٛشاشخ ا٠ٌٛش٩سح؟ 
٧٩ٚ ٯؾت ا٤ٛبط اٛشخض ا٠ٌٛش٩س؟ 

 (تُاء انفمشج أو اندًم انًرضًُح انماػذج اإليالئٍح) انًشحهح انثاٍَح

. اٛو٪دح إ٬ٛ ا٤ٛض ا٠ٛٔش٩ء ٩ث٤بء اٛغ٠ٚ ثـشػ أعئٜخ ٧بدُخ
. ؽذص٤ب ه٢ اٰٛ٪ٝ اٛز٭ ؽذس ٦ُٰ ٓظخ اِٛشاشخ ٩ا٠٤ٜٛخ

اٛؾٔ٪ٙ؟ /اٛش٠ظ/َٰٗ ٗب٣ذ اٛغ٠بء
، ٩رٜ٪ٯ٢ 20ٗزبة اٛز٠ٰٜز ص (أٗزشَ ٩أعزو٠ٚ اٛزبء ا٠ٛشث٪ؿخ)ٗزبثخ اٛغ٠ٜخ 
. اٛزبء ا٠ٛشث٪ؿخ

ٓشاءح اٛغ٠ٜخ ٢ٟ ؿشٍ ا٠ٛوٜٞ ثبٛز٤ٌٰٞ ا٤٠ٛبعت ر٨ٰٜب ٓشاءاد ُشدٯخ 
. اعزخشاط ا٠ٜ٘ٛبد ا٠ٛزؼ٤٠خ اٛلب٧شح اإلٟالئٰخ

َٰٗ ٗزجذ اٛزبء ُٮ آخش ٗٚ ٠ٜٗخ؟ 
ٗٚ ٠ٜٗخ ٢ٟ ٧ز٥ ا٠ٜ٘ٛبد رذٙ ه٬ٜ اعٞ أ٩ ُوٚ أ٩ ؽشٍ؟ 

٧ٚ ٩سدد ُٮ ا٠ٛزٗش أ٩ ا٠ٛؤ٣ش؟ . إر١ ٧ز٥ أع٠بء
َٰٗ أٗزت اٛزبء ُٮ آخش االعٞ ا٠ٛؤ٣ش؟ 

 ج، فاطًـج، انىسدجانًُهـ: أكرة انراء فً آخش االعى انًؤَس يشتىطح يثم

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

ٯغٰت ه٢ األعئٜخ 
ٯٔذٝ أُ٘بسا أخش٫ 

 اعز٤بدا إ٬ٛ رظ٪سار٦
 .ٯ٤غض ا٤ٛشبؽ

ؿشػ أعئٜخ أخش٫ ٓظذ اإل٠ٛبٝ ثب٠ٛ٪ػ٪م 
. اخزش اٛظ٪اة ٠ٟب ث٢ٰ ٓ٪ع٢ٰ

 (ح،د)ع٠ٰٜـ (د،ح)ٌٟش٩س
 (د،ح)ؽ٠ٰ٘ـ (د،ح)ًبػجـ

 (د،ح)ُبئذ (د،ح)شغٰشا
ٯ٢٘٠ ٠ٜٛوٜٞ إٟالء ٠ٜٗبد أ٩ ع٠ٜخ 

. رزؼ٢٠ اٛلب٧شح اإلٟالئٰخ
  .13إ٣غبص ا٤ٛشبؽ ٢ٟ دُزش األ٣شـخ ص

انرذسٌة 
 واالعرثًاس

  



  3:                                                              االعثىع انمٍى اإلَغاٍَح:  1انًمطغ انرؼهًًٍ
٨ُٞ ا٠ٛ٘ز٪ة انًٍذاٌ 
 (٣شٰذ األث٪ح ٩اٛـِ٪ٛخ)ٟؾِ٪كبد انُشاط 

د 45انًذج 
 10انحصح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٯ٨ِٞ ٟب ٯٔشأ ٩ٯوٰذ ث٤بء ا٠ٛوٜ٪ٟخ اٛ٪اسدح 
ُٮ ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة، ٯغزو٠ٚ ا٠ٛوٜ٪ٟبد 

 اٛ٪اسدح ُٮ ا٤ٛض ٩ٯٰٔٞ ٟؼ٠٪٦٣

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٯؤد٭ أداء ٠ٌ٤ٟب ٤ٟبعجب ٠ٜٛٔبٝ 

 ٩ٯزِبهٚ ٟن ٟوب٣ٮ ا٤ٛض
انكفاءج 

انخرايٍح 
ٯٔشأ ٣ظ٪طب شوشٯخ ثغٰـخ، ٯ٨٠٨ِب 

 ٩ٯؾِل٨ب
ٯ٠٤ٮ ٦٠ٰٓ اٛخٰٜٔخ ٩اٛذٯ٤ٰخ ٩ا٠ٛذ٣ٰخ انمٍى 

 ا٠ٛغز٠ذح ٢ٟ ٟ٘٪٣بد ا٨ٛ٪ٯخ اٛ٪ؿ٤ٰخ

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشذ انرمىٌى

 .ٯغٰت ه٢ األعئٜخ
ٟن ٢ٟ روٰش ُٮ اٛجٰذ؟ 

َٰٗ رزوبٟٚ ٟو٨ٞ؟ 
 ٢ٟ ه٤٠ٜب ٧ز٥ اٱداة؟

يشحهح 
 االَطالق

ٯ٤ظذ ٩ٯؾغ٢ 
. االعز٠بم

 
 
 
 

. ٯغٰت ه٢ األعئٜخ
 
 
 
 

 .ؽِق ٯغزل٨ش ٟب

. انًشحهح األونى

. ٯوشع ا٠ٛوٜٞ ا٠ٛؾِ٪كخ ثبعزو٠بٙ اٛ٪عٰٜخ ا٤٠ٛبعجخ
. ٰٛٔبط ٟذ٫ ٨ُٞ اٛزالٰٟز رٔذٯٞ ششػ ٟجغؾ ٩ؿشػ أعئٜخ

 ه٢٠ ٯزؾذس ا٤ٛض؟ -
 ٟب ٧ٮ أع٠ٚ ٠ٜٗخ ٩أهزث٨ب -
٠ٛبرا؟   اٛـِٚ؟ٜٛٔت -

. ٤ٟبعجخ أعئٜخ أخش٫ ٯشا٧ب ا٠ٛوٜٞ

 
. انًشحهح انثاٍَح

ٯزٞ رغضئخ ا٠ٛؾِ٪كخ إ٬ٛ أعضاء ه٬ٜ أ١ ٯغزل٨ش اٛزالٰٟز ٗبٟٚ ا٠ٛؾِ٪كخ 
 ُٮ أخش ا٠ٛٔـن

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

. ٯغٰت ه٢ األعئٜخ
 .ؽِق ٯغزل٨ش ٟب

ؿشػ أعئٜخ أخش٫ ٓظذ اإل٠ٛبٝ ثب٠ٛ٪ػ٪م 
 .اعزل٨بس اٛغضء ا٠ٛؾِ٪ف

انرذسٌة 
 واالعرثًاس

  



  3:                                                              االعثىع انمٍى اإلَغاٍَح:  1انًمطغ انرؼهًًٍ
اٛزوجٰش اٛ٘زبثٮ انًٍذاٌ 
أرذسة ه٬ٜ اإل٣زبط اٛ٘زبثٮ انُشاط 

د 45انًذج 
 11انحصح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٯزوشٍ ه٬ٜ ٟخزَٜ أش٘بٙ اٛؾش٩ٍ 

٩اٛؼ٪اثؾ ٜٛ٘زبثخ ثبٛوشثٰخ ٩ٯ٤زظ 
٤ٟظ٪طبد ؽغت ٩ػوٰخ اٛز٪اطٚ 

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٯ٤لٞ إ٣زبع٦ ٩ُْ ٠٣ؾ ا٤ٛض اٛغشد٭، ٩ٯؾزشٝ 

ٓ٪اهذ اٌٜٛخ 
انكفاءج 

انخرايٍح 
ٯ٤زظ ٗزبثخ ٣ظ٪طب ٢ٟ أسثوخ إ٬ٛ عزخ أعـش 
٢ٟ ٟخزَٜ األ٠٣بؽ، ٟن اٛزشٰٗض ه٬ٜ ا٠٤ٛؾ 

اٛغشد٭ ُٮ ٩ػوٰبد ر٪اطٰٜخ داّٛخ 
ٯغزخشط ا٠ٛوٜ٪ٟبد ٩ٯ٪ك٨ِب ُٮ اٛزوجٰش انمٍى 

اٛشِ٪٭ ٩اٛ٘زبثٮ، ٯ٠ّ٤ٮ ٓذسار٦ اٛزوجٰشٯخ 
 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشذ انرمىٌى

ٯززٗش أؽذاس 
 (خٰبٰٛخ/ؽٰٰٔٔخ)ٓظخ

 .٩هٰذ عشد٧ب

 .ؽ٘ذ ٖٛ عذرٖ ٓظخ
 .أهذ٧ب ه٬ٜ ٟغبٟو٤ب

يشحهح 
 االَطالق

: ٯؾذد
. شخظٰبد اٛٔظخ

. ٟ٘ب١ اٛٔظخ ٩ص٨٤ٟب
 .ا٠ٛشٜ٘خ

ذمذٌى انمصح 
 

دُزش األ٣شـخ ص ) ٯٔذٝ األعزبر اٛٔظخ ثوذ ٓشاءر٨ب ثبٛز٤ٌٰٞ ا٤٠ٛبعت
7 .)

. ٯـٜت ٢ٟ اٛزالٰٟز ٓشاءر٨ب ٓشاءح طبٟزخ
. اٛغذ٩ٙ ثوذ اٛٔشاءح اٛظبٟزخ ٯـٜت ٨٤ٟٞ ٟٚء

 

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

 ٯـٜت ٢ٟ اٛزالٰٟز آزشاػ ؽٜ٪ٙ ٠ٜٛشٜ٘خ ٩ٗزبثز٨ب ه٬ٜ دُزش األ٣شـخ .رٔ٪ٯٞ اإل٣غبص
انرذسٌة 

 واالعرثًاس

  



 األعثىع انثانس
 

 األهذاد ٩اٛؾغبةانًٍذاٌ 
 (1)اٛزغ٠ٰن ثبٛوششاد ٩ا٠ٛئبد  انذسط
 د45انًذج 

 2 1٩انحصح 
ٯزؾْٔ ٢ٟ طؾخ  ٯالؽق ٩ٯ٘زشَ،انمٍى 

ٯغزو٠ٚ  ا٤ٛزبئظ ٩ٯظبدّ ه٨ٰٜب،
اٛزشٰٟض اٛوب٠ٛٮ 

 
يؤششا

خ 
انكفاءج 

ٯغ٠ن األهذاد ٢ٟ ثبعزجذاٙ اٛ٪ؽذاد اٛظٌش٫ ث٠ب 
ٯ٤بعج٨ب ُٮ ا٤٠ٛضٛخ ا٠ٛ٪اٰٛخ ٨ٛب، ٩ٯو٢ٰ ٩ٯ٠ٰض 

 أسٓبٝ اٱؽبد، اٛوششاد ٩ا٠ٛئبد
انكفاءج 

انخراو
ٌح 

ٯؾٚ ٟش٘الد ثزغ٤ٰذ ٟوبسٍ ٟزؤٜخ ثبألهذاد 
 ٩اٛؾغبة

يشكثح 
انكفاءج 

ٯزوشٍ ه٬ٜ أهذاد أطٌش ٢ٟ أَٛ ٩ٯ٘زج٨ب ٩ٯ٨ِ٘٘ب 
 ٩ٯغ٠ن ثوؼ٨ب ٟ٪كِب ثوغ خ٪اص اٛغ٠ن

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشذ انرمىٌى

ٯغ٠ن األهذاد 
 ثز٤ٰٔبد اٛغ٠ن

  إٟالء هذدٯ٢ طٌٰشٯ٢ ٩ٟـبٛجخ اٛزالٰٟز ثغ٠و٠٨ب ثبعزخذاٝ خ٪اص اٛغ٠ن:نرؼهًٍحا
 49 + 50، 30 + 18 ، 20+24 ، 10 + 50اع٠ن اٛوذدٯ٢ 

يشحهح 
 االَطالق

ٯٔشأ اٛ٪ػوٰخ 
 ٩ٯ٨ِٞ ِٟشدار٨ب

 
 
 

ٯزذسة ه٬ٜ ؽٚ 
ا٠ٛش٘الد 
 ثزجغٰـ٨ب

 
 

ٯوشع ه٦ٜ٠ 
٩ٯٔبس٦٣ ٟن 

 صٟالئ٦
 
 
 

ٯِٖ٘ األهذاد 
 ٩ٯشٗج٨ب

 
 

ٯظبدّ ٩ٯ٤لٞ 
اٛزو٠ٜبد 

 اٛغذٯذح
 
 

ٯغغذ ٟوبس٦ُ 
 ثـشٯٔخ طؾٰؾخ

 واالكرشاف يشحهح انثحس - 
 18هشع اٛ٪ػوٰخ ا٠ٛذ٣٩خ ه٬ٜ ٗزبة اٛشٯبػٰبد ص-1
 ٜٞششػ ا٠ٛؾز٪٫ ٢ٟ ٓجٚ ا٠ٛو 

 أساد أٯ٢٠ أ١ ٯؾغت ٗٚ ا٤ٛغ٪ٝ ا٠ٛشع٪ٟخ ُٮ اٛ٪سٓخ
 ٠ُب ٧ٮ اٛـشٯٔخ ا٠ٛض٬ٜ ٛزؾظٰٚ رٖٛ؟ -
  ر٪ع٦ٰ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ه٤ذ اٛوغض 

: انًُالشح وانرثادل
إر١ ٠ٛوشُخ هذد ا٤ٛغ٪ٝ 

ٓبٝ أٯ٢٠ ثغ٠ن ا٤ٛغ٪ٝ  ٩اعزجذا٨ٛب ثوششح صبرجخ
ر٠ضٰٚ اٛ٪ػوٰخ   .ثب٠ٛؾغ٪ط ع٠بهٰب إ١ أ٢ٟ٘

ٗٞ هذد ٗٚ  - 24اٛوششاد؟ 
ٟبرا ٣ِوٚ ٨ٛز٥  - .اٛوششاد؟ ٣غزجذ٨ٛب ثب٠ٛئبد
األعئٜخ ٩االعبثخ ر٘٪١ ه٬ٜ    ؿشػ ٟغ٠٪هخ ٢ٟ

 .األٛ٪اػ
 ٗٞ هذد ا٠ٛئبد ا٠ٛؾظٚ ه٨ٰٜب؟  -
  249ٗٞ ٧٪ هذد ٗٚ ا٤ٛغ٪ٝ؟  -
 ٝ 2م ٩4 9؟ 249ٟب ٧٪ سٓٞ اٱؽبد، اٛوششاد، ا٠ٛئبد؟ ُٮ اٛوذد  -
 ٚ٘أٗزت ٗٚ هذد ه٬ٜ ٧زا اٛش: 

 :انحىصهح وانرأعٍظ
 أش٘ٚ ٠ٰٗبد ٩أهذ٧ب ٟغزو٠ال اٛزغ٠ٰن ٩االعزجذاٙ ثبٛوششاد ٩ا٠ٛئبد

 (ه٠٪د)ٗٚ هشش ٩ؽذاد ٣غجزذ٨ٛب ثوششح ٩اؽذح 
 (طِٰؾخ)٩ٗٚ هشش أه٠ذح ٣غزجذ٨ٛب ث٠ئخ ٩اؽذح 

 :يشحهح اإلَداص
  إ٬ٛ ٩ؽذاد ٩هششاد ٩ٟئبد324، 608، 155ٟـبٛجخ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ثزِٰٖ٘ األهذاد . 1

 ٩ؽذاد6هششاد، ٩ 5ٟئبد، 3 ٧٪ 356: ه٬ٜ ٧زا اٛش٘ٚ
  ٟن اٛزظؾٰؼ اٛغ٠بهٮٯب ٟشآجخ أه٠بٙ اٛزالٰٟز ٟشؽٚ

 ٟـبٛجخ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ثزشٰٗت أهذاد ث٤بء ه٬ٜ اٛ٪ؽذاد ٩اٛوششاد ٩ا٠ٛئبد .2
 ٩473ؽذاد ٧٪ 3هششاد ٩ 7ٟئبد 4: ه٬ٜ ٧زا اٛش٘ٚ

ٟئبد، 4، .......... ٩ؽذاد ٧٪ 9ٟئبد ٩ 8
  ..............٩ؽذاد ٧٪ 6هششرب١ ٩ (2)

 ٟن اٛزظؾٰؼ ٯب ٟشآجخ أه٠بٙ اٛزالٰٟز ٟشؽٚ  اٛغ٠بهٮ
شج٦   ؿشػ ٟغؤٛخ ٩اعزخذاٝ ا٠ٛؾغ٪ط أ٩ .3

 (إ١ أ٢ٟ٘)ا٠ٛؾغ٪ط 
 .إٰٖٛ اٛٔـن ٩األ٩ساّ ا٤ٛٔذٯخ اٛزبٰٛخ

 475ٟب ٧٪ ٟغ٠٪م ٧ز٥ اٛٔـن؟ 
؟ ٧485ٚ ثئٟ٘ب١ أٯ٢٠ ششاء ؽبعجخ ص٨٤٠ب  ال

  10ٗٞ ٯؾزبط ٛششائ٨ب؟ 

يشحهح 
تُاء 

 انرؼهًاخ

ٯ٤غض اٛز٠بسٯ٢ 
 ُشدٯب

 . ُٮ اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ12ؽٚ اٛز٠بسٯ٢ ص 

 أٗزت اٛوذد ا٤٠ٛبعت ٛ٘ٚ رِٰٖ٘-  أسُْ اٛزِٰٖ٘ ثبٛوذد ا٤٠ٛبعت -
 رشرٰت األهذاد ٢ٟ األطٌش إ٬ٛ األٗجش-  إ٠ٗبٙ رؾ٪ٯٚ االهذاد -
 أ٠ٗٚ ٠ٗب ُٮ ا٠ٛضبٙ -

انرذسٌة 
و 

 ساالعرثًا

  رخظض اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ ٛؾٚ اٛز٠بسٯ٢ ه٬ٜ دُزش األ٣شـخ: ٟالؽلخ



  األعثىع انثانس
 األهذاد ٩اٛؾغبةانًٍذاٌ 
 (3)اٛغ٠ن ٩اٛـشػ انُشاط 

 د45انًذج 
 4 3٩انحصح 

ٯزؾْٔ ٢ٟ ا٤ٛزبئظ  ٯالؽق ٩ٯ٘زشَ،انمٍى 
ٯغزو٠ٚ اٛزشٰٟض اٛوب٠ٛٮ  ٩ٯظبدّ ه٨ٰٜب،

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٯغ٠ن أ٩ ٯـشػ االهذاد ر٤٧ٰب ٟغزو٤ٰب ثـشّ 

 رٌٰٰش خب٣خ رشٰٓٞ د١٩ اٛزؤصٰش ه٬ٜ اٛجٰٔخ
انكفاءج 

انخرايٍح 
ٯؾٚ ٟش٘الد ثزغ٤ٰذ ٟوبس٦ُ ا٠ٛزؤٜخ 

 ثبألهذاد ٩اٛؾغبة
يشكثح 

انكفاءج 
ٯالؽق ٩ٯ٘زشَ ٩ٯ٤لٞ ه٦٠ٜ، ٩ٯزوشٍ ه٬ٜ 

 .اٛشٟ٪ص اٛوب٠ٰٛخ ٩ٯجزٙ ع٨٪دا
 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشذ انرمىٌى

ٯغٰت ه٬ٜ 
اٜٛ٪ؽخ ٟ٪كِب 
 ر٤ٰٔبد اٛغ٠ن

 :انرؼهًٍح
 40 أ٩ 20ٯجؾش ه٢ ٟز٠ٞ هذد إ٬ٛ 

 ؟40 ؽز٬ رظٰش 32؟ ٗٞ ٣لَٰ 20ٙ ؽز٬ رظٰش 15ٗٞ ٣لَٰ ٙ
 ؟40 ؽز٬ رظٰش 20؟ ٗٞ ٣لَٰ 20ٙ ؽز٬ رظٰش 9ٗٞ ٣لَٰ ٙ

يشحهح 
 االَطالق

ٯز٪ٙ إ٬ٛ 
ا٠ٛـٜ٪ة 
ثئعشاءار٦ 
 اٛشخظٰخ

 
 

ٯؾغت ا٤ٛبرظ 
 ر٤ٰ٧ب 

 
 

ٯِٖ٘ ٩ٯشٗت 
 االهذاد

 
 

ٯـٜن ه٬ٜ 
ر٤ٰٔبد ع٠ن 

٩ؿشػ هششاد 
 ٩ٟئبد

 
 

ٯغز٤جؾ 
اٛخالطخ 
 ٩ٯوز٠ذ٧ب

 :يشحهح انثحس واالعركشاف
 ٯغغذ ا٠ٛوٜٞ اٛش٘ٚ ا٠ٛٔبثٚ أٟبٝ اٛزالٰٟز 
  86+٣35شٯذ ؽغبة 
  ٯزوشٍ اٛز٠ٰٜز ه٬ٜ أعبٰٛت ؽغبة ع٠ن األهذاد ٩ؿشؽ٨ب ٢ٟ خالٙ ٟالؽلخ

 .اٛششٯؾ اٛوذد٭ ٩اإل٣ظبح ٛز٪ع٨ٰبد ا٠ٛوٜٞ
عبهذ ٧زا اٛ٪ٛذ ُٮ اٛزٔذٝ ُٮ اٛششٯؾ  -

  خـ٪ح ٛألٟب35ٝاٛوذد٭ ٙ
 أ٩ال ٯزٔذٝ ثوذد اٛوششاد صٞ ٯزٔذٝ ثوذد اٱؽبد -
 86+35=121: ٤ُظٚ ٤ٜٛزٰغخ -
 121 ٢ٟ 8اعزٌالٙ ٣ِظ اٛششٯؾ ٛـشػ  -
 خـ٪اد ٜٛ٪ساء، ُٮ أ٭ خب٣خ 8سعن اٛ٪ٛذ  -

 121-8=113عٰ٘٪١؟ 

 

 (ػًم فشدي وخًاػً تانرىاصي)يشحهح انثحس 
 رـجْٰ ؿشٯٔخ اٛج٤ذ ع٠بهٰب ٩ُشدٯب 

االؿالم ه٬ٜ ؿشٯٔخ اٛج٤ذ د١٩ رو٠ْ ٩ٟٔبس٣ز٨ب  -
 ثـشٯٔخ اٛ٪ٛذ

ٛؾغبة ا٠ٛغ٠٪م رِٖ٘ اٛوذدٯ٢ ٩رغ٠ن اٛوششاد  -
 ٟن اٛوششاد ٩اٱؽبد ٟن اٱؽبد ؽغت اٛش٘ٚ

 86+35=80+6+30+5: ُزظٚ ٤ٜٛزٰغخ -
 86+35=110+11صٞ رجغـ٨ب ٤ٜٛزٰغخ 

 ثذ١٩ ششٯؾ 92-23رـجْٰ ٣ِظ االٟش ٛؾغبة  -
٩ٟالؽلخ أ٨٣ب ٣ِظ خـ٪اد االث٢، ٯو٤ٮ ؿشػ 

 اٛوششاد صٞ اٱؽبد

  

 :انحىصهح وانرأعٍظ
 ُٮ ٧ز٥ ا٠ٛشؽٜخ ٯزٞ اٛزظذٯْ ه٬ٜ ا٤ٛزبئظ اٛظؾٰؾخ ٩إثوبد اٛخبؿئخ 
 ٯزـٜن ا٠ٛزوٜٞ إ٬ٛ اٛـشّ ٩األعبٰٛت اٛزٮ رغ٨ٚ ا٠٨٠ٛبد اٛؾغبثٰخ 
 ٯغز٤جؾ اٛخالطخ ا٠٨٠ٛخ أص٤بء ع٠ن ٩ؿشػ االهذاد 

 :يشحهح االَداص
 ٯـٜت ٢ٟ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ٟالؽلخ ٩ٓشاءح اٛو٠ٰٜبد 
 ٚإ٣غبص اٛو٠ٰبد ه٬ٜ أٛ٪اػ أ٩ ش٨ِٰب ه٬ٜ ٟشاؽ 
  رٔغٰٞ اٛزالٰٟز إ٬ٛ ٟغ٠٪هبد ٛؾغبة ٣ِظ ا٤ٛزٰغخ، ٟغ٠٪هخ رؾغت ثـشٯٔخ

 اٛز٤ٔٚ ٩ٟغ٠٪هخ رؾغت ثـشٯٔخ اٛزِٰٖ٘
 :ذؼهًد

ٛغ٠ن األهذاد أ٩ ؿشؽ٨ب ٯ٤٤٘٠ب اعزخذاٝ اٛششٯؾ اٛوذد٭ ٩اٛز٤ٔٚ ه٦ٰٜ ٛألٟبٝ 
 .اٛخَٜ، أ٩ اعزو٠بٙ ؿشٯٔخ اٛزِٰٖ٘ أ٩

94+63 61+57 41+53 

18-39 13-60 22-95 

يشحهح 
تُاء 

 انرؼهًاخ

ٯغزخٜض 
االعز٤زبط 
 ٩ٯو٠ٚ ث٦

 :أذًشٌ
 رشاعن ر٠ٰٜز ه٬ٜ اٛششٯؾ اٛوذد٭ (2 رٔذٝ ر٠ٰٜز ه٬ٜ اٛششٯؾ اٛوذد٭ (1
 ؽغبة ا٤ٛبرظ ثبعزخذاٝ اٛزِٰٖ٘ (4 ؽغبة ا٤ٛبرظ ثبٛششٯؾ اٛوذد٭ (3

انرذسٌة 
و 

 االعرثًاس

 رخظض اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ ٛؾٚ اٛز٠بسٯ٢ ه٬ٜ دُزش األ٣شـخ: ٟالؽلخ
  



  انًمطغ األول: انًمطغ انرؼهًًٍ
اٛٔشآ١ اٛ٘شٯٞ ٩اٛؾذٯش ا٤ٛج٪٭ انًٍذاٌ 

 اٛششٯَ
 رشثٰخ إعالٰٟخانُشاط 
 ُؼٚ روٜٞ اٛٔشآ١ ٩رو٦٠ٰٜ انذسط
 2 1٩انحصح 
يشكثح 

انكفاءج 
اٛؾِق ٩االعزل٨بس اٛظؾٰؼ ٩ا٨ِٛٞ 

 ا٤٠ٛبعت

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٯـٜن ه٬ٜ ٟذٛ٪ٙ اٛٔشآ١ اٛ٘شٯٞ ٩ٯوضٝ ه٬ٜ 

 .رٔذٯغ٦ ٩ٓشاءر٦ ٩ؽِل٦ ٩رو٦٠ٰٜ ٌٰٛش٥
انكفاءج 

انخرايٍح 
ٯغزل٨ش ٟب ؽِق ٢ٟ اٛٔشآ١ ٩اٛؾذٯش ُٮ ٩ػوٰبد 

 .اٛزوٜٞ ٩األداء
االهزضاص ثبإلعالٝ ٩اال٣ز٠بء اٛؾؼبس٭ ٩اٛؾشص ه٬ٜ انمٍى 

 أداء اٛوجبداد، ٣٩جز اٛو٤َ ٩اٛزوبٟٚ ث٠غؤ٩ٰٛخ

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشذ انرمىٌى

ٯغزشعن 
ٟوٜ٪ٟبد ٩ٯغٰت 

 ه٢ االعئٜخ

 .أسٗب١ اإلٯ٠ب١ عزخ، ٯغت ه٬ٜ ا٠ٛؤ٢ٟ االهزشاٍ ث٨ب ٨ٜٗب: اٛغٰبّ
 ٟب رو٦٠ٜ اٛز٠ٰٜز عبثٔب: اٛغ٤ذ

 ٟبرا ٯٔزؼٮ اٛش٢ٗ اٛضبٛش؟ ٟب ٧٪ اٛ٘زبة اٛغ٠ب٩٭ اٛخبص ث٤ب؟: اٛزو٠ٰٜخ

يشحهح 
 االَطالق

ٯٔشأ اٛٔظخ ٩ٯـٜن 
هٜٮ ٟو٤ب٧ب 

 االع٠بٛٮ
 
 

ٯ٤بٓش ٟؾز٪٫ 
اٛٔظخ ٢ٟ خالٙ 

 أعئٜخ ٟ٪ع٨خ
 
 

ٯـٜن ه٬ٜ ٣ض 
اٛؾذٯش اٛششٯَ 

 ٩ٟشا٦ٰٟ
 
 

ٯ٤غض األ٣شـخ 
ث٤بء ه٬ٜ 
 ٟ٘زغجبر٦

 
 
 
 

ٯغز٤جؾ اٛخالطخ 
ثبالهز٠بد هٜٮ 

 االعئٜخ ا٠ٛ٪ع٨خ

 :انحصح األونى
 :ألشأ وأفهى

 14ٟـبٛجخ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ثِزؼ اٛ٘زبة ص 
 اإل٣ظبد ٜٛٔظخ ثز٠و٢ ٩ٓشاءح رٖٛ ٢ٟ ٓجٚ اٛزالٰٟز

ٍجبسك عيٍل ٌب عضٌضتً دفظل ىيقشآُ : "قبىت خذٌجة ىصذٌقتٖب ّٖى

: فأجبثتٖب ّٖى". اىنشٌٌ، ىقذ أصجذت األفضو عْذ اهلل تعبىى ٗعْذ اىْبط

ًّ أُ أداًٗ عيى قشاءتٔ دتى ال أّسبٓ، ٗأُ " صذٍخ، ٗىنِ ٍبصاه عي

أىٌ تقشئً دذٌث سٍذّب سس٘ه اهلل صيى اهلل عئٍ ٗسيٌ اىزي . أعئَ ىغٍشي

 "ٌذعّ٘ب إىى تعبه اىقشآُ ٗتعئٍَ؟

 "خٍشمٌ ٍِ تعيٌ اىقشآُ ٗعئَ: "قبه سس٘ه اهلل صيى اهلل عئٍ ٗسيٌ

 :٢ٟ خالٙ األعئٜخ ا٠ٛ٪ع٨خ ٯزٞ اٛ٪ط٪ٙ ثب٠ٛزو٢ٰ٠ٜ إ٬ٛ
 .روٜٞ اٛٔشآ١ ٩رو٦٠ٰٜ ٩ؽِل٦ ه٠ٚ ؿٰت ٩هجبدح -
 اٛٔشآ١ ٯغز٪عت ٟذا٩ٟخ ٓشاءر٦ ؽز٬ ال ٯ٤غ٬ -
 اٛٔشآ١ ٗزبة اهلل ٨ٛزا ٯ٤جٌٮ رٔذٯغ٦ ٩ؿبهخ ٟب ٯذه٪ إ٦ٰٛ -

 ٯزـشّ اٛز٠ٰٜز ٛأل٣شـخ ا٠ٛ٪اٰٛخ ٛزضجٰذ ا٠ِٛب٧ٰٞ ٩رٔذٯش ٟذ٫ اعزٰوبث٨ب
 :أَشطح انرؼهى

 :أخراس انؼثاساخ انرً ذؼثش ػٍ واخثاذً َحى انمشآٌ تىضغ ػاليح . 1

  اٛٔشآ١ ٧٪ ٗالٝ اهلل روب٬ٛ

  ٓجٚ ٓشاءح اٛٔشآ١" أه٪ر ثبهلل ٢ٟ اٛشٰـب١ اٛشعٰٞ: "أٓ٪ٙ

  أؽشص ه٬ٜ روٜٞ رال٩ح اٛٔشآ١ اٛ٘شٯٞ

  ال أعز٨ذ ُٮ إروبة ٣ِغٮ ٨ِٛٞ آٯبد اٛٔشآ١ اٛ٘شٯٞ

  أساعن ٟب أؽِق ٢ٟ اٛٔشآ١ اٛ٘شٯٞ ؽز٬ ال أ٣غب٥
 

 رظؾٰؼ ع٠بهٮ ٩ُشد٭ ٤ٜٛشبؽ ٩اعزخالص اٛوجش

 :ايأل انفشاغاخ تانكهًاخ انرانٍح. 2

 أ٣ض٦ٛ – اهلل روب٬ٛ – ٣٪ا٦ٰ٧ – أ٩اٟش٥ – ملسو هيلع هللا ىلصٟؾ٠ذ   

 ...........اهلل روب٬ٛ ه٬ٜ ٣ج٦ٰ ........... اٛٔشآ١ اٛ٘شٯٞ ٧٪ اٛ٘زبة اٛز٭ 

 .........................ٓشاءح اٛٔشآ١ اٛ٘شٯٞ هجبدح أرٔشة ث٨ب إٛٮ 

  ...........٩أعز٤ت ............... ٩اعجٮ ٣ؾ٪ اٛٔشآ١ اٛ٘شٯٞ ٧٪ أ١ أؿجْ 
 :اٛو٪دح ٜٛغ٤ذ اٛشئٰغٮ ٤ٟ٩بٓشز٦ ٜٛ٪ط٪ٙ إ٬ٛ اٛخالطخ اٱرٰخ

أّب ٍسيٌ أدفظ اىقشآُ اىنشٌٌ ٗأعئَ ىغٍشي دتى ٌذجًْ اهلل تعبىى ٗاىْبط، ألُ ٍعيٌ اىقشآُ اىنشٌٌ ٕ٘ 

 .أفضو اىْبط

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

ٯ٤غض ا٤ٛشبؿ٢ٰ 
٩ٯغزشعن 

ٟؼ٠٪١ اٛؾذٯش 
 اٛششٯَ

 :انحصح انثاٍَح
 :أذحمك يٍ ذؼهًاذً

 :أػن أٟبٝ اٛوجبسح اٛظؾٰؾخ هالٟخ  .1
 :اٟأل اِٛشاًبد ثب٠ٜ٘ٛبد اٛزبٰٛخ .2
 ٯغزل٨ش اٛخالطخ ٩اٛؾذٯش ا٠ٛذ٢ٰ٣٩ ه٬ٜ ٗشاط اٛزشثٰخ االعالٰٟخ .3

  رظؾٰؼ ع٠بهٮ ٩ُشد٭ ٤ٜٛشبؽ ٩اعزخالص اٛوجش

انرذسٌة 
 واالعرثًاس

 
  



  األول: انًمطغ انرؼهًًٍ
 اٛؾٰبح اٛغ٠بهٰخانًٍذاٌ 
 رشثٰخ ٟذ٣ٰخانُشاط 
 آداة األٗٚ انذسط
 2 1٩انحصح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٯزوشٍ ه٬ٜ اٛٔ٪اهذ اٛظؾٰخ ُٮ 

 اٛزٌزٯخ ٩ٯٜزضٝ ث٨ب

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٯؾذد آداة األٗٚ ٩ٯشثـ٨ب ثبٛٔ٪اهذ اٛظؾٰخ ٜٛزٌزٯخ، 

 ٩ٯٔذٝ ٣ظبئؼ ٩إسشبداد ٟزؤٜخ ثبٛظؾخ
انكفاءج 

انخرايٍح 
ٯـجْ ٓ٪اهذ اٛظؾخ ٩األ٢ٟ ٩رششٰذ االعز٨الٕ ُٮ 

 ا٠ٛؾٰؾ األعش٭
االهزضاص ثبإلعالٝ ٩اال٣ز٠بء اٛؾؼبس٭ ٩ٯٔ٪ٝ ث٪اعجبر٦ انمٍى 

 ٩ٯ٨زٞ ٩ثب٤ٛلبُخ ٩هبداد ا٠ٛغز٠ن ٩رٔبٰٛذ٥

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشذ انرمىٌى

ٯغٰت ه٢ 
اٛزو٠ٰٜخ ٢ٟ 

 ٟوٜ٪ٟبد عبثٔخ

٣بدد األٝ أث٤بء٧ب ٌٜٛذاء ُزٔذٝ ع٠ٰٜب١ ث٨ِٜخ ٩أٗٚ ثششا٧خ ٢ٟ ع٨خ أخ٦ٰ، : اٛغٰبّ
 .٩أساد أٗٚ اٜٛؾٞ ٦ٜٗ

 ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ ا٠ٛذس٩ط ُٮ ا٠ٛٔـن األ٩ٙ: اٛغ٤ذ
 ٟبرا ٓبٛذ ٦ٛ أ٦ٟ؟ ٟبرا ٓبٙ ٦ٛ أث٪٥؟ ٟب ٧ٮ آداة األٗٚ اٛزٮ ٣ظؾ٦ ث٨ب؟: اٛزو٠ٰٜخ

يشحهح 
 االَطالق

 

 :انحصح األونى
 :أذزكش

اعٜظ ٟغز٠ٰٔب، ال رؤٗٚ ثغشهخ، ٗٚ ٯ٤ٰ٠ٖ، ٧ٚ ٜٓذ ثغٞ : "إٰٖٛ ا٤ٛظبئؼ اٛزبٰٛخ -
 ..."اهلل

 ٧ٚ ع٠وذ ث٠ضٚ ٧ز٥ ا٤ٛظبئؼ؟ ٢٠ٟ؟ -
 :ألشأ وأالحظ

  9ٟـبٛجخ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ثِزؼ ٗزبة اٛزشثٰخ ا٠ٛذ٣ٰخ ص 
 :ٟشب٧ذح اٛظ٪سح ٩اٛزوجٰش ه٨٤ب ٢ٟ خالٙ األعئٜخ اٛز٪ع٨ٰٰخ

 ٢ٟ ٧زا اٛ٪ٛذ؟ َٰٗ ٯؤٗٚ؟ -
 َٰٗ ٧ٮ صٰبث٦؟ ٠ٛبرا ٛـخ٨ب؟ -

 :أفهى
 :ٓشاءح ا٤ٛض ا٠ٛشاُْ ٜٛغ٤ذ ٩ٟـبٛجخ ثوغ اٛزالٰٟز ثٔشاءر٦

ٗاىطعبً ٍتْبثش عيى اىطبٗىة . ّٗذِ فً ٍطعٌ اىَذسسة الدظْب أدذ اىتالٍٍز ٌأمو ثسشعة ٗثنيتب ٌذٌٔ

 ٗاىنو ٍْذٕش ىَْظشٓ... ٗعيى ٍالثسٔ

 أّب أٌضب أجٖيٖب، ٕو رمشتٖب ىً؟: أمٍذ أُ رىل اىتيٍَز ال ٌعشف آداة األمو، فشّد: قيت ىضٍٍيً

 :طشح أسئية ٍ٘جٖة الستخالص اىعجش

 َٰٗ ٗب١ رظشٍ اٛز٠ٰٜز ُٮ ا٠ٛـوٞ؟ -
 ٟب سأٯٖ ُٮ رظش٦ُ؟ ه٬ٜ ٟبرا ٯذٙ؟ -

 . صٞ اخزش ٢ٟ ث٨٤ٰب ٟب ٯذٙ هٜٮ آداة األ3ٚٗ ٩ 2 ٩ 1الؽق اٛظ٪س 

    
 ٟبرا رالؽق ُٮ اٛظ٪سح؟ -
 ٠ٛبرا ٯغ٠ٮ اهلل؟ -
 َٰٗ ٧٪ عبٛظ؟ -
 ٧ٚ ٟبئذر٦ ٟٜـخخ؟ -
 ٩ٟالثغ٦؟ َٰٗ ٧ٮ؟ -

 ٟبرا رالؽق ُٮ اٛظ٪سح؟ -
 َٰٗ ٯؤٗٚ ٧زا اٛـِٚ؟ -
 ٟبرا رشٕ ٩ساء٥؟ -
 أٯ٢ ا٠ٜٛؤخ؟ ٟبرا ٯِوٚ؟ -
 ٢ٟ عٰزؤر٫ ٢ٟ رٖٛ؟ -

 ٟبرا رالؽق ُٮ اٛظ٪سح؟ -
 َٰٗ ٧ٮ ٟبئذح اٛج٤ذ؟ -
 ٠ٛبرا رؤٗٚ ث٨ذ٩ء؟ -
 ثؤ٭ ٯذ رؤٗٚ؟ ٠ٛبرا؟ -

٢ٟ خالٙ ٟب عَٜ، ٯزٞ ث٠وٰخ األعزبر اٛ٪ط٪ٙ إ٬ٛ اٛخالطخ ٩رذ٩ٯ٨٤ب ه٬ٜ ٗشاط 
 (أ٭ خالطخ أخش٫ ٯشا٧ب ا٠ٛوٜٞ ٤ٟبعجخ ٛزالٰٟز٥)اٛزشثٰخ ا٠ٛذ٣ٰخ ٠ٛشاعوز٨ب الؽٔب 

 :ذؼهًد
اىطعبً ٗاىششاة ٍِ ّعٌ اهلل عيى اىْبط، ىٖزا ٌجت عيٍْب أُ ّأمو ّٗششة ثأدة ٕٗذٗء، دُٗ ف٘ضى 

 .ٗدُٗ تجزٌش

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

 

 :انحصح انثاٍَح
 اعزل٨بس اٛخالطخ ٢ٟ ثوغ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ٩اعزوبدح ا٠ِٛب٧ٰٞ -

 :أَدض وأديح ذؼهًاذً
 (ٗشاط اٛٔغٞ)أ٣ٔٚ ه٬ٜ ٗشاعٮ ُٔؾ اٛوبداد اٛؾغ٤خ ٩ال أ٣ٔٚ اٛوبداد اٛغٰئخ  -
 (ه٬ٜ ٗشاط ا٠ٛؾب٩ٛخ)ص٩د صٰٟٜٖ ثٔ٪اهذ اٛزٌزٯخ اٛظؾٰخ  -

انرذسٌة و 
 االعرثًاس

 



 انىضؼٍح االَطاللٍح األونى
 

 أد٩اد ٩ِٟب٧ٰٞ ا٠ٛبدح انًٍذاٌ
 ربسٯخ انُشاط

 ا٠ٛ٘ب١ انًىضىع
انكفاءج 

انخرايٍح 
ٯزوشٍ ه٬ٜ أثشص األؽذاس ُٮ ٟغبس 

ربسٯخ ثٜذ٥ ٩ٟب ٯشرجؾ ث٦ ٢ٟ أ٤ٟ٘خ 
 .٩شخظٰبد ٩ٟوبٛٞ عٌشاُٰخ

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٯج٤ٮ ِٟب٧ٰٞ ؽ٪ٙ ا٠ٛ٘ب١ ٩ٯشثؾ ا٠ٛ٘ب١ 

 ثبٛؾذس ا٠ٛضا٢ٟ ٦ٛ
يشكثح 

انكفاءج 
ٯشثؾ اٛؾذس ثبٛضٟب١ ٩ا٠ٛ٘ب١ ٩ٯزوشٍ ه٬ٜ 

 ٟخزَٜ األؽذاس ٩أ٩عبؽ ؽذ٩ص٨ب
ٯـٜن ه٬ٜ األص٤ٟخ ٩األ٤ٟ٘خ اٛغبثٔخ ٩ٟب انمٍى 

 .ٯزوْٜ ٨٤ٟب ثبٛ٪ؿ٢ ٩ربسٯخ ٩سٟ٪ص٥ ٩رـٜوبر٦
 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشذ انرمىٌى

ٯغزشعن ٟؼ٠٪١ 
اٛذسط اٛغبثْ 

ٛز٪ك٦ِٰ ُٮ ٧زا 
 اٛذسط

إرا ٗب١ اإل٣غب١ ٯ٠ش ُٮ ؽٰبر٦ ث٠شاؽٚ ٤ٟ٩بعجبد ٧بٟخ رج٬ٔ خبٛذح ُٮ : انغٍاق
 راٗشر٦، ٠ُب ٧ٮ أ٧ٞ األؽذاس اٛزٮ هشُز٨ب ُٮ ؽٰبرٖ؟

 8ٗزبة اٛز٠ٰٜز ص: انغُذ
 ٟب ٣٪م األؽذاس اٛزٮ روشػذ إ٨ٰٛب؟ ط٤َ ٧ز٥ األؽذاس: انرؼهًٍح

يشحهح 
 االَطالق

ٯغز٨ٚ ٟ٪ػ٪م 
 اٛذسط

 
 
 
 

ٯ٨ِٞ اٛ٪ػوٰبد 
 ا٠ٛذ٣٩خ

 
 
 
 
 

ٯ٤بٓش ٟؾز٪٫ 
 اٛغ٤ذاد ا٠ٛشئٰخ

 
 
 
 

ٯغز٤زظ ا٠ٛشاد ٢ٟ 
 ٩ساء ٗٚ ع٤ذ

 
 
 

ٯزوشٍ ه٬ٜ أ٧ٞ 
األٟب٢ٗ ٩هالٓز٨ب 

 ثبألؽذاس
 
 
 
 

ٯ٠ٰض ث٢ٰ األٟب٢ٗ 
 اٛوبٟخ ٩اٛخبطخ

 
 
 

ٯغز٤زظ اٛخالطخ 
 ا٤٠ٛبعجخ

 

 :ذًهٍذ
 :ٟـبٛجخ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ثِزؼ ٗزبة اٛزبسٯخ ٩ٓشاءح اٛغ٤ذ ٢ٟ ٓجٚ هذح رالٰٟز

هشُذ ُٮ ؽٰبرٖ أؽذاصب ثٰٔذ خبٛذح ُٮ راٗشرٖ، ٧٩ٮ ثبٛزؤٰٗذ ٟشرجـخ ث٠٪آن ؽذصذ 

 ٟب ٧ٮ األٟب٢ٗ اٛزٮ اسرجـذ ثؤؽذاس راد أ٠٧ٰخ ثب٤ٛغجخ ٖٛ؟. ٨ُٰب

 :اعركشاف انًؼاسف

  
 الؽق اٛظ٪سح األ٬ٛ٩

 ٟبرا رشب٧ذ ٨ُٰب؟
 ٠ٛبرا رزظ٪س اٛج٤ذ ٓذاٝ ا٤٠ٛضٙ؟

 ٧ٚ رؾت رجذٯٚ ٤ٟضٛ٘ٞ؟

 الؽق اٛظ٪سح اٛضب٣ٰخ
 ٟبرا رشب٧ذ ٨ُٰب؟

 ٟب اعٞ أ٩ٙ ٟذسعخ دسعذ ٨ُٰب؟
 ٧ٚ رؾج٨ب؟ ٠ٛبرا؟

  
 الؽق ٧زا اٛغ٤ذ

 هٞ ٯزٜ٘ٞ؟
 ٟب ٧ٮ األٟب٢ٗ اٛزٮ ال ر٤غ٬؟
٩أ٣ذ ٟب ٧ٮ أ٧ٞ األٟب٢ٗ اٛزٮ 

 رشعخذ ُٮ راٗشرٖ؟

 الؽق اٛظ٪سح اٛشاثوخ
 أٯ٢ ٯٔؼٮ االؿِبٙ أ٩ٓبد اِٛشاى؟

 ٧ٚ رززٗش ا٠ٛ٘ب١ اٛز٭ رٔؼٮ ٦ُٰ أ٩ٓبرٖ؟
 ٧ٚ رؾت ٧زا ا٠ٛ٘ب١؟

 ٠ٛبرا؟
 :ذىظٍف انًؼاسف

 الؽق اٛغ٤ذاد ا٠ٛ٘ز٪ثخ ٩ا٠ٛشئٰخ اٱرٰخ، ٩هْٜ ه٬ٜ ٗٚ ع٤ذ ٟ٪كِب ٟب رو٠ٜز٦ عبثٔب

 :عُذ يشئً
 "ٟزؾَ ثبسد٩"

 :عُذ يشئً
رؤ٧ٚ اِٛشٯْ "

 "اٛ٪ؿ٤ٮ

 :عُذ يشئً
 "ٟٔبٝ اٛش٨ٰذ"

 :عُذ يكرىب
رشرجؾ ٠ٰٓخ "

 ..."األٟب٢ٗ

 ٟب اعٞ ٗٚ ٟ٘ب١ ٢ٟ األٟب٢ٗ؟ ٠ٛبرا ٯوزجش ٧زا ا٠ٛ٘ب١ ربسٯخٮ ٩ال ٯ٤غ٬؟
 ٠ٛبرا ٣ؾزِٚ ثجوغ االؽذاس؟

 :اعرُراج
ٛ٘ٚ ؽذس ٨ٟٞ ٟ٘ب١ خبص ث٦، ُجوغ األؽذاس ال ر٤غ٬ أل١ األٟب٢ٗ اٛزٮ ؽذصذ ٨ُٰب 

 ٠٨ٟخ، ٧٩ز٥ األٟب٢ٗ ٓذ ر٘٪١ خبطخ ثٮ أ٩ هبٟخ ٛ٘ٚ ا٠ٛ٪اؿ٢ٰ٤

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

ٯ٤غض ا٤ٛشبؽ ث٤بء 
ه٬ٜ ر٪ع٨ٰبد 

 االعزبر

 .أ٣ٔٚ اٛز٠شٯ٢ ه٬ٜ اٛ٘شاط صٞ اسثؾ ٗٚ ٟ٘ب١ ثب٤ٛشبؽ اٛز٭ ٯ٠بسط ٦ُٰ
 اٛذساعخ ا٠ٛزؾَ 
 اٛشٯبػخ ا٠ٛذسعخ 
 اٛششاء ا٠ٜٛوت 
 ٟشب٧ذح اٱصبس اٛغ٪ّ 

انرذسٌة 
 واالعرثًاس

 



  4:اٌمٍُ اإلٔسبٍٔخ                               األسجٛع  : 1اٌّمغغ اٌزؼًٍٍّ 
فُٙ إٌّـٛق ٚاٌزؼج١ش اٌٍّذاْ 

 اٌشفٛٞ
 اعجٛع اإلدِبط إٌشبط

 (ئدِبط فٟ ا١ٌّذاْ اٌٛاؽذ)
د 90اٌّذح 

 2 1ٚاٌسصخ 
ِشوجخ 

اٌىفبءح 
٠شد اعزغبثخ ٌّب ٠غّغ، 

٠زفبػً ِغ إٌض إٌّـٛق، 
٠م١ُ ِؼّْٛ إٌض إٌّـٛق 

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ فٟ 

 ؽً ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثأغبص األٔشـخ فشد٠ب ٚعّبػ١ب

اٌىفبءح 
اٌخزبٍِخ 

٠غٕذ ِٛاسدٖ وزبث١ب، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب 
 رٛظ١فب ع١ٍّب

٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌمٍُ 
اٌّغإ١ٌٚخ ٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ 

 اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً ِغ اٌغ١ش

 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

روشٟٚٔ ثؼٕٛاْ 
وً ٔض ِٓ ٘زٖ 

 .إٌظٛص اٌضالصخ

٠ُغّغ اٌّؼٍُ ِزؼ١ٍّٗ إٌظٛص إٌّـٛلخ اٌضالصخ ٌٍّمـغ ٚأصٕبء رٌه ٠غت 
اٌزٛاطً اٌجظشٞ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِزؼ١ٍّٗ ِغ االعزؼبٔخ ثبألداء اٌؾظ ؽشوٟ ٚاٌمشائٓ 

 .اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌغ١ش ٌغ٠ٛخ

ِشزٍخ 
 االٔغالق

٠غزشعغ اٌظ١غ 
٠ٚٛظفٙب فٟ 

. عًّ
 
 
 

٠ٕغض األٔشـخ 
. اٌّمزشؽخ

 

. أعئٍخ العزخشاط اٌظ١غ اٌّذسٚعخ ٚرٛظ١فٙب فٟ عًّ ربِخ اٌّؼٕٝؿشػ 

.  أفشاد اٌؼبئٍخ ؽٛي ِبئذح اٌـؼبَوً عٍظ ِٓ عٍظ ؽٛي ِبئذح اٌـؼبَ؟ 
. ٌُ ٠مٕغ ٚع١ُ ثّب ُخِظض ٌٗ

.  اٌّخظض ٌهاٌغضء الٕغ ةِبرا لبي ٌٗ األة؟ 
. لغّذ أِه اٌىؼىخ ئٌٝ أسثؼخ ألغبَ ٚأػـزه لغّب

.  اٌىؼىخسثغ أػـزٕٟ أِٟ : رخجشٔب فزمٛي
.  اٌىؼىخٔظف أػـزٕٟ أِٟ ٌٛ لغّزٙب ئٌٝ لغ١ّٓ، ِبرا رمٛي؟ 

. اسرفؼذ زشاسح اٌٌٛذ أخجشٔب ػّب زذس ٌٗ

 ......... اسرفؼذ ؽشاسرٟ ٚسؽذ أئٓ فغبء ِالوٟ ٚٚػغ ِٕشفخِبرا لبي؟ 
ِبرا رش٠ذ ِٕٟ؟  أ٘ال ثه، :لبي اٌذ٠ه ٌٍضؼٍت

 ....... ـٕٟ عّؼذ أٌْىٕـٚ أؿٍت ش١ئب ٌٕفغٟ،  أٔب الثّبرا أعبثٗ اٌضؼٍت؟ 
 (6،10،14اٌظفؾبد )ئٔغبص األٔشـخ اٌّمزشؽخ فٟ وشاط إٌشبؿبد ٌغخ ػشث١خ

 

 

 

ِشزٍخ ثٕبء 
 اٌزؼٍّبد

٠زؼشف ػٍٝ 
. اٌّششٚع

٠ؾؼش اٌٛعبئً 
 .اٌالصِخ

. ُأٔدض ِششٚػً
. رف٠ٛظ اٌزال١ِز ئٌٝ أسثؼخ أٚ خّغخ أفٛاط ؽغت اٌؼذد-
. رؼ١١ٓ اٌىبرت ٚاألػؼبء-
. اٌزؼش٠ف ثبٌّششٚع ٚاٌٛعبئً اٌالصِخ إلػذادٖ-
. ئػذاد اٌظفؾخ اٌزٟ ٠ُىزت ػ١ٍٙب اٌّششٚع-

اٌزذسٌت 
 ٚاالسزثّبس

  



  4:اٌمٍُ اإلٔسبٍٔخ                               األسجٛع  : 1اٌّمغغ اٌزؼًٍٍّ 
فُٙ اٌّىزٛة اٌٍّذاْ 
 (ٔش١ذ األثٛح ٚاٌـفٌٛخ)ِؾفٛظبد إٌشبط 

د 45اٌّذح 
 3اٌسصخ 
ِشوجخ 

اٌىفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛخ اٌٛاسدح 
فٟ إٌض اٌّىزٛة، ٠غزؼًّ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌٛاسدح فٟ إٌض ٠ٚم١ُ ِؼّٛٔٗ

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
٠إدٞ أداء ِٕغّب ِٕبعجب ٌٍّمبَ 

 ٠ٚزفبػً ِغ ِؼبٟٔ إٌض
اٌىفبءح 

اٌخزبٍِخ 
٠مشأ ٔظٛطب شؼش٠خ ثغ١ـخ، ٠فّٙٙب 

 ٠ٚؾفظٙب
٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ اٌمٍُ 

 اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ

 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

 .٠غ١ت ػٓ األعئٍخ
ِغ ِٓ رؼ١ش فٟ اٌج١ذ؟ 

و١ف رزؼبًِ ِؼُٙ؟ 
 ِٓ ػٍّٕب ٘زٖ ا٢داة؟

ِشزٍخ 
 االٔغالق

٠ٕظذ ٠ٚؾغٓ 
. االعزّبع

 
 
 
 

. ٠غ١ت ػٓ األعئٍخ
 
 
 
 

 .ؽفظ ٠غزظٙش ِب

. اٌّشزٍخ األٌٚى

. ٠ؼشع اٌّؼٍُ اٌّؾفٛظخ ثبعزؼّبي اٌٛع١ٍخ إٌّبعجخ
 اعزخالص ِؼبٟٔ اٌىٍّبد ٚاٌّؼٕٝ االعّبٌٟ ِٓ خالي األعئٍخ اٌّٛعٙخ

 ػّٓ ٠زؾذس إٌض؟ -
 ِب ٟ٘ أعًّ وٍّخ ٚأػزثٙب -
ٌّبرا؟   اٌـفً؟ٌمٍت -

 
 

. اٌّشزٍخ اٌثبٍٔخ

 ِغشؽخ أؽذاس اٌّؾفٛظخ ٚاعزخشاط اٌم١ُ ِٕٙب لظذ اٌزؾٍٟ ثٙب
 

 .اٌّشزٍخ اٌثبٌثخ

 .اٌزـشق ٌٍّؾفٛظخ اٌضب١ٔخ
 (لشاءح، ششػ، ؿشػ أعئٍخ ؽٛي اٌّؼٕٝ اٌؼبَ)**

 .اٌزال١ِز غ١ش ٍِض١ِٓ ثؾفظ اٌّؾفٛظز١ٓ ِؼب: ِالؽظخ

ِشزٍخ ثٕبء 
 اٌزؼٍّبد

. ٠غ١ت ػٓ األعئٍخ
 .ؽفظ ٠غزظٙش ِب

ؿشػ أعئٍخ أخشٜ لظذ اإلٌّبَ ثبٌّٛػٛع 
 وبًِ أعضاء اٌّؾفٛظخاعزظٙبس 

اٌزذسٌت 
 ٚاالسزثّبس

  



  4:اٌمٍُ اإلٔسبٍٔخ                               األسجٛع  : 1اٌّمغغ اٌزؼًٍٍّ 
 .فُٙ اٌّىزٛة ٚاٌزؼج١ش اٌىزبثٟاٌٍّذاْ 
 اعجٛع اإلدِبط إٌشبط

 (ئدِبط فٟ ا١ٌّذاْ اٌٛاؽذ)
 د90اٌّذح 

 5 4ٚاٌسصخ 
ِشوجخ 

اٌىفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء 

اٌّؼٍِٛخ اٌٛاسدح فٟ إٌض 
 اٌّىزٛة

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ فٟ 

ؽً ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثأغبص األٔشـخ فشد٠ب 
 .ٚعّبػ١ب

اٌىفبءح 
اٌخزبٍِخ 

٠غٕذ ِٛاسدٖ وزبث١ب، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب 
. رٛظ١فب ع١ٍّب

٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌمٍُ 
اٌّغإ١ٌٚخ ٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ 

 .اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً ِغ اٌغ١ش
 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

إٌظٛص ٠ززوش 
 .اٌّىزٛثخ

٠غ١ت ػٓ 
 .اٌغإاي

 لشأٔب فٟ األعبث١غ اٌضالصخ اٌّبػ١خ صالصخ ٔظٛص: اٌسٍبق
 إٌظٛص اٌضالصخ: اٌسٕذ

 روشٟٚٔ ثؼٕب٠ٚٓ ٘زٖ إٌظٛص: اٌزؼٍٍّخ

ِشزٍخ 
 االٔغالق

٠ٕغض األٔشـخ 
 .اٌّمزشؽخ

 .(ثبٌزٕبٚة)٠مشأ اٌّؼٍُ إٌظٛص اٌّىزٛثخ لشاءح عٙش٠خ
 .لشاءاد فشد٠خ ع١ٍّخ ِٚغزشعٍخ ِٓ ؿشف اٌزال١ِز

 .ؿشػ أعئٍخ ؽٛي اٌّؼٕٝ اٌظب٘ش ٌىً ٔض
 .اٌزشو١ض ػٍٝ اٌم١ُ اٌٛاسدح فٟ إٌظٛص ٚاٌزؾٍٟ ثٙب

 (6،10،14)اٌظفؾبد. ئٔغبص األٔشـخ اٌخبطخ ثفُٙ اٌّىزٛة ٚئصشاء اٌٍغخ

 

 

ِشزٍخ ثٕبء 
 اٌزؼٍّبد

 .٠ٕفز اٌّـٍٛة

 .أٔدض ِششٚػً
  .أساد ػّبد أْ ٠ىزت لظخ، فـٍت ِٕٗ اٌّؼٍُ أْ ٠زذسة أٚال ػٍٝ رٌه

 . ٚالشؤٚا اٌمظخ23افزؾٛا اٌىزت ص . ١٘ب ٔزذسة ِؼٗ
 .أمً اٌمظخ ػٍٝ وشاعه ٚػٛع اٌشعِٛبد ثبٌىٍّبد إٌّبعجخ ٌزىزًّ اٌمظخ

 
 

اٌزذسٌت 
 ٚاالسزثّبس

  



  4:اٌمٍُ اإلٔسبٍٔخ                               األسجٛع  : 1اٌّمغغ اٌزؼًٍٍّ 
 .فُٙ اٌّىزٛة ٚاٌزؼج١ش اٌىزبثٟ اٌٍّذاْ
ئدِبط فٟ ا١ٌّذاْ )اعجٛع اإلدِبط إٌشبط

 (اٌٛاؽذ
 د90اٌّذح 

 7 6ٚاٌسصخ 
ِشوجخ 

اٌىفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛخ 

 اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ 

فٟ ؽً ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثأغبص األٔشـخ فشد٠ب 
 .ٚعّبػ١ب

اٌىفبءح 
اٌخزبٍِخ 

٠غٕذ ِٛاسدٖ وزبث١ب، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب 
. رٛظ١فب ع١ٍّب

٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌمٍُ 
اٌّغإ١ٌٚخ ٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ 

 .اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً ِغ اٌغ١ش
 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

٠غ١ت ػٓ 
 .األعئٍخ

 ٠ـشػ اٌّؼٍُ أعئٍخ ٌم١بط ِذٜ فُٙ اٌزال١ِز ٌٍٕظٛص اٌّىزٛثخ
ِشزٍخ 
 االٔغالق

٠ٕغض األٔشـخ 
 .اٌّمزشؽخ

 .٠ـٍت اٌّؼٍُ ِٓ اٌزال١ِز لشاءح إٌظٛص اٌضالصخ
 (ٔؾ٠ٛخ، طشف١خ، ئِالئ١خ)٠ـشػ اٌّؼٍُ أعئٍخ العززوبس اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ
 .٠غزؾغٓ أْ رىْٛ اإلعبثخ فشد٠ب ػٍٝ األٌٛاػ

 فٟ إٌض وٍّبد رذي ػٍٝ اعُ ئٔغبْ، اخزش ٚاؽذح ٚاوزجٙب ػٍٝ ٌٛؽزه؟**
 ٕ٘بن وٍّبد رذي ػٍٝ اعُ شٟء اوزت ٚاؽذح ػٍٝ ٌٛؽزه؟**

 ٠زذسط اٌّؼٍُ فٟ ؿشػ األعئٍخ ؽٛي اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ اٌّذسٚعخ فٟ اٌّمـغ***
٠ٕزمً اٌّؼٍُ ئٌٝ ِـبٌجخ اٌزال١ِز ثأغبص اٌٛػؼ١بد اٌخبطخ ثبٌٕؾٛ، طشف، ئِالء 

 (6،10،14اٌظفؾبد )ػٍٝ وشاط إٌشبؿبد

  

 

 
ِشزٍخ ثٕبء 

 اٌزؼٍّبد

٠ؾذد ػٕبطش 
 .خـبؿخ اٌغشد
 .٠ىًّ إٌبلض

 .أٔدض ِششٚػً
 .اٌؼٛدح ئٌٝ اٌمظخ اٌزٟ وزجٙب اٌزال١ِز ػٍٝ وشاعبرُٙ

 .ػ١ٓ ثذا٠خ ٚٚعؾ ٚٔٙب٠خ اٌمظخ
رف٠ٛظ اٌزال١ِز وّب فٟ اٌّشؽٍخ األٌٚٝ ِٚـبٌجزُٙ ثبعزخشاط اٌٛعبئً اٌزٟ 

 .ؽؼشٚ٘ب فٟ اٌؾظخ األٌٚٝ
 اوزت اٌمظخ ػٍٝ اٌٛسق اٌزٞ ؽؼشرٗ ٚاطٕغ ٌٙب غالفب ٚال رٕظ أْ رؼغ ٌٙب ػٕٛأب

اٌزذسٌت 
 ٚاالسزثّبس

  



  4:اٌمٍُ اإلٔسبٍٔخ                               األسجٛع  : 1اٌّمغغ اٌزؼًٍٍّ 
فُٙ اٌّىزٛة ٚاٌزؼج١ش اٌىزبثٟ اٌٍّذاْ 

 (ئٔزبط وزبثٟ)
 (ئدِبط ا١ٌّبد٠ٓ)اعجٛع اإلدِبط إٌشبط 

د 90اٌّذح 
 9 8ٚاٌسصخ 
ِشوجخ 

اٌىفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛبد 

اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة  

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ فٟ 

ؽً ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثأغبص األٔشـخ فشد٠ب 
 ٚعّبػ١ب

اٌىفبءح 
اٌخزبٍِخ 

٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ 
اٌّغإ١ٌٚخ ٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ 

 .اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً ِغ اٌغ١ش
٠غٕذ ِٛاسدٖ وزبث١ب، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب اٌمٍُ 

 رٛظ١فب ع١ٍّب
 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

٠ززوش أؽذاس إٌض 
 .٠ٚغ١ت ػٓ األعئٍخ

 .ػبدد سصاْ ئٌٝ اٌج١ذ ٟٚ٘ رىبد رـ١ش فشؽب: اٌسٍبق
 (اٌٛػذ ٘ٛ اٌٛػذ)إٌض اٌّىزٛة : اٌسٕذ

 ِب اٌزٞ عؼً سصاْ رىبد رـ١ش فشؽب؟: اٌزؼٍٍّخ
 ٌّبرا رؾظٍذ ػٍٝ أػٍٝ ِؼذي؟

 . إرْ اإلسادح دائّب رسمك اٌفٛصً٘ رٙبٚٔذ فٟ دساعزٙب أصٕبء اٌؼبَ؟ 

ِشزٍخ 
 االٔغالق

 :٠ؾذد
. شخظ١بد اٌمظخ

 
. ِىبْ اٌمظخ ٚصِٕٙب

 
: ٠زؼشف ػٍٝ
. ثذا٠خ اٌمظخ
. ٚعؾ اٌمظخ
 .ٔٙب٠خ اٌمظخ

 . ٚلشاءح إٌض لشاءح طبِزخ22ِـبٌجخ اٌزال١ِز ثفزؼ اٌىزبة ص 
. لشاءح إٌض لشاءح ِؼجشح ِٓ ؿشف اٌّؼٍُ ر١ٍٙب 

. لشاءاد فشد٠خ ٚافشح ِٓ ثؼغ اٌزال١ِزف
 .اٌّؼٕى اٌؼبَ ٌٍٕصسذ أسئٍخ زٛي ط- 01
 .األعئٍخ ِشفمخ ثبٌٕض**
 . اسزؼّبي اٌصٍغ02
 .اعززوبس اٌظ١غ اٌّذسٚعخ فٟ اٌّمـغ**
 ئٔغبص إٌشبؽ اٌخبص ثبٌظ١غ**

 
 .اٌزؼجٍش اٌشفٛي-03

 ٠ّىٓ ٌٍّؼٍُ ؿشػ أعئٍخ رٛع١ٙ١خ ِٕبعجخ). ػجش شف١ٙب ػٓ ٘زٖ اٌظٛس

   
 ِبرا رشب٘ذ فٟ اٌظٛسح؟

 ِبرا عّغ اٌغًّ األػشط؟
 ٚػٍٝ ِبرا لشس؟

ِبرا رشب٘ذ فٟ 
 اٌظٛسح؟

ً٘ أزظشد اٌغًّ 
 األػشط؟

 ً٘ فبص اٌغًّ األػشط ؟
 ػٍٝ ِبرا رؾظً؟

 (اإلشبسح ئٌٝ سلجزٗ)

 اٌظٛا٘ش إٌؾ٠ٛخ، اٌظشف١خ، اإلِالئ١خ

 

ِشزٍخ ثٕبء 
 اٌزؼٍّبد

 

٠ؾذد ػٕبطش خـبؿخ 
 .اٌغشد

 .٠ىًّ إٌبلض

 .أٔزح وزبثٍب

 
 .٠مزشػ عٍّخ ٌزىٍّخ اٌمظخ ٠ٚىزجٙب ػٍٝ وشاط اٌزؼج١ش اٌىزبثٟ

اٌزذسٌت 
 ٚاالسزثّبس

  



  4:اٌمٍُ اإلٔسبٍٔخ                               األسجٛع  : 1اٌّمغغ اٌزؼًٍٍّ 
 أٔزبط وزبثٟاٌٍّذاْ 
 اعجٛع اإلدِبطإٌشبط 

 د45اٌّذح 
 10اٌسصخ 
ِشوجخ 

اٌىفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛخ 

 اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ 

ِىزغجبرٗ فٟ ؽً ٚػؼ١بد عذ٠ذح 
 .ثأغبص األٔشـخ فشد٠ب ٚعّبػ١ب

اٌىفبءح 
اٌخزبٍِخ 

٠غٕذ ِٛاسدٖ وزبث١ب، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ 
 ٠ٚٛظفٙب رٛظ١فب ع١ٍّب

٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌمٍُ 
اٌّغإ١ٌٚخ ٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ 

 .اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً ِغ اٌغ١ش
 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

ِشزٍخ  .(اإلسادح رؾمك اٌفٛص)اٌززو١ش ثٕض اإلدِبط  .اٌمظخ٠ززوش أؽذاس 
 االٔغالق

 ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ

 

٠ٛظف لذسارٗ ٌزىٍّخ 

 لظخ

 

٠ٛعغ ِؼبسفٗ 

ثبؿالػٗ ػٍٝ 

 ِخزٍف األفىبس

 

 ٠ىزشف أخـبءٖ

 

 

٠ظؾؼ صالرٗ ٠ٚٛعغ 

 ِذاسوٗ

  ٌٝإٌضاٌؼٛدح ئ .

 ِـبٌجخ ثؼغ اٌزال١ِز ثمشاءح ثذا٠خ اٌمظخ 

 ِـبٌجخ اٌجؼغ ا٢خش ثمشاءح أؽذاس اٌمظخ. 

 اٌزشو١ض ػٍٝ ٔٙب٠خ اٌمظخ. 

ِاٌزمذ اٌغّبي اٌخبعشح ثبٌغًّ األػشط ثؼذ ٔٙب٠خ اٌغجبق، فزؾذصذ  -

 .ِؼٗ

 ً٘ وزجٕب ٔٙب٠خ ٌٍمظخ؟ -

 . ثىزبثخ اٌغٍّخ اٌزٟ لبٌزٙب اٌغّبي ٌٍغًّ األػشطثّبرا وٍفزىُ؟  -

 ّٖٛ١٘ب ٔظؾؼ ِب وزجز. 

 ٠ىزت اٌّؼٍُ ثؼغ اٌغًّ اٌزٟ الزشؽٙب اٌزال١ِز وزىٍّخ ٌٍمظخ. 

 ثؼذ ِؼب٠ٕزٙب ٚرظؾ١ؼ أخـبء ٚسدد ف١ٙب ٠زُ أزمبء أعًّ رىٍّخ ٚاػزّبد٘ب. 

 ؿش٠مخ أخشٜ ٠شا٘ب اٌّؼٍُ ِٕبعجخ. 

 اٌزظؾ١ؼ اٌفشدٞ ػٍٝ وشاط اٌزؼج١ش. 

ِشزٍخ ثٕبء 
 اٌزؼٍّبد

رٛظ١ف اٌّىزغجبد 

ٌجٕبء عًّ رؼج١ش٠خ 

 ِٕبعجخ

ػشع ٔٙب٠خ ِخبٌفخ ٌٍمظخ، ِٚؾبٌٚخ رىٍّزٙب ِٓ لجً وً ر١ٍّز ػٍٝ 

 :اٌـش٠مخ اٌزٟ ٠شا٘ب ِٕبعجخ

غؼجذ اٌغّبي ِٓ اٌغًّ االػشط، ٚؿٍجذ ِٕٗ ئػبدح اٌغجبق، ألٔٗ سثؾٙب ٌّب 

وبٔذ ال١٘خ ِغزش٠ؾخ، فمجً اٌغًّ، ٚؿٍت ُِٕٙ ٘زٖ اٌّشح أْ ٠زٕبفغٛا 

ثذأ وً . ػٍٝ ؽًّ األو١بط، فمجٍذ اٌغّبي رٌه ٚظٕذ أٔٙب عززغٍت ػ١ٍٗ

عًّ ٠ؼغ و١غب ٚساء و١ظ ؽزٝ ٠ؼغض ػٓ اٌؾًّ، ئال اٌغًّ األػشط 

 .أوٍّٛا ٘زا اٌغضء........

اٌزذسٌت 
 ٚاالسزثّبس

  



  4:اٌمٍُ اإلٔسبٍٔخ                               األسجٛع  : 1اٌّمغغ اٌزؼًٍٍّ 
 .فُٙ اٌّىزٛة ٚاٌزؼج١ش اٌىزبثٟاٌٍّذاْ 
 اعجٛع اإلدِبطإٌشبط 

د 90اٌّذح 
 12 11ٚاٌسصخ 
ِشوجخ 

اٌىفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛخ 

اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة، ٠غزؼًّ 
 اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ إٌض 

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ 

فٟ ؽً ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثأغبص األٔشـخ 
 .فشد٠ب ٚعّبػ١ب

اٌىفبءح 
اٌخزبٍِخ 

٠غٕذ ِٛاسدٖ ، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب 
. رٛظ١فب ع١ٍّب

٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌمٍُ 
اٌّغإ١ٌٚخ ٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ 

 .اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً ِغ اٌغ١ش
 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

٠غ١ت ػٓ 
 .اٌغإاي

 . ِـبٌجخ اٌزال١ِز ثزوش ػٕٛاْ اٌّمـغ
 .اٌؼٕٛاْ ِأٌٛف ٌذٜ اٌّزؼٍُ ِٓ خالي وزبثزٗ ١ِٛ٠ب

ِشزٍخ 
 االٔغالق

 
 
 
 

٠غزّغ ئٌٝ 
إٌض ِجذ٠ب 

 .ا٘زّبِٗ
٠غ١ت ػٓ 

 .األعئٍخ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

٠غزشعغ أؽذاس 
إٌظٛص 

إٌّـٛلخ 
ٚاٌّىزٛثخ ٠ٚغ١ت 

 .ػٓ األعئٍخ

 ٠ىشف اٌّؼٍُ ػٓ ٔض اٌٛػؼ١خ اٌّشىٍخ األَ ثّٙبِٗ األسثؼخ. 
ركبج حبفهت فسًعج شٍخب كبٍزا ٌُهز يجًىعت يٍ انشببة ٌخفىهىٌ بكالو بذيء، وٌذكزهى بىجىة 

 .انخحهً ببألخالق انفبضهت واالبخعبد عٍ انسهىكبث انسٍئت

ِبٟ٘ إٌظبئؼ اٌزٟ ٚعٙٙب اٌش١خ ٌٙإالء اٌشجبْ اٌز٠ٓ ال ٠ؾزشِْٛ  -
 ا٢خش٠ٓ؟

 لشاءح ٔض اٌٛػؼ١خ 
 أعئٍخ ٌم١بط ِذٜ اٌفُٙ اٌؼبَ ٌٍٕض. 
  اإلعبثخ ػٓ اٌغإاي اٌزٞ ٚسد فٟ ٔٙب٠خ إٌض ِٓ خالي ِب دسعٗ خالي

 .اٌٛػؼ١بد اٌغضئ١خ اٌضالصخ
 ٠ٕزمً اٌّؼٍُ ئٌٝ وزبثخ اٌّّٙبد. 
 

 :اٌّّٙبد
 .٠مبسْ ث١ٓ اٌغٍٛن اإل٠غبثٟ ٚاٌغٍٛن اٌغٍجٟ-01

 :اٌزؼ١ٍّخ
 رؼشفٕب فٟ اٌغبثك ػٍٝ رظشفبد ٚع١ُ، اروش٘ب؟ -
  ٚرؼشفٕب ػٍٝ رظشفبد أخبٖ ؽ١ّذ، اروش٘ب؟ -
  أٞ األخ٠ٛٓ رؾت أْ رىْٛ ِضٍٗ؟ ٌّٚبرا؟ -

 
١ّ٠ض ا٢داة ٚاٌظفبد اٌؾغٕخ ٠ٚزؾٍٝ -02
 .ثٙب

ارظف ِالن اٌـفً ثظفبد : اٌزؼ١ٍّخ
 ؽغٕخ، اروش٘ب؟ ً٘ ٠زظف ثٙب ِالوه؟

 أة سصاْ أ٠ؼب ارظف ثغٍٛن ؽ١ّذ،  -
 ِب ٘ٛ؟

 
 .١ّ٠ض اٌغٍٛوبد اٌغ١ئخ ٠ٚجزؼذ ػٕٙب-03

 :اٌزؼ١ٍّخ
ظٙشد عٍٛوبد ع١ئخ ػٕذ اٌذ٠ه،  -

 .روشٔب ثٙب
 ٌٛ ظٙشد ػٕذ شخض، ً٘ رمزشة  -

 ِٕٗ؟ ثّبرا رٕظؾٗ؟
 .الزشاؽبد أخشٜ -

 .ِؼٍِٛبرً أٚسغ
 ٠غ١ت ػٓ األعئٍخ اٌّمزشؽخ. 
 ٠زؼشف ػٍٝ فٛائذ اٌّـبٌؼخ. 
 ٗ٠ٕظُ أٚلبد فشاغ. 

ِشزٍخ ثٕبء 
 اٌزؼٍّبد

٠ؾذد ػٕبطش 
 .خـبؿخ اٌغشد
 .٠ىًّ إٌبلض

 (23وزبة اٌز١ٍّز ص )رىٍّخ اٌّششٚع ٚرم٠ّٛٗ ثبرجبع اٌخـٛاد 
اٌزذسٌت 

 ٚاالسزثّبس

 
  



 

: أسبرزرً األفبضً رالزظْٛ أْ اٌٍّذاْ اٌغبٌت فً أسجٛع اإلدِبج ٘ٛ

. ٍِذاْ فُٙ اٌّىزٛة

. ٍِذاْ اٌزؼجٍش اٌىزبثً

. ِبػذا اٌسصزٍٓ األٌٚى ٚاٌثبٍٔخ

. ففً أسجٛع اإلدِبج ٌمشأ اٌّزؼٍُ ٌٚىزت أوثش ِّب ٌؼجش

فً دًٌٍ اٌىزبة اٌسصخ اٌثبٌثخ ِخصصخ ٌزصسٍر اٌزؼجٍش اٌىزبثً ٚاإلشىبي ِزً ٔمذَ زصخ اإلٔزبج 

اٌىزبثً؟ 

ً٘ فً أسجٛع اإلدِبج؟ 

أٚ فً زصص اٌزذسٌت ػٍى اإلٔزبج اٌىزبثً زٍش ٔخصص خضءا ِٓ صِٓ اٌسصخ األٌٚى ٌىزبثخ 

ٚخضءا ِٓ صِٓ اٌسصخ  (ِبداَ إٌص سشدي)اٌّمذِخ ٚخضءا ِٓ صِٓ اٌسصخ اٌثبٍٔخ ٌىزبثخ األزذاس

. (األِش ِجُٙ)!!اٌثبٌثخ ٌٍخبرّخ، ٚ ٌصسر اٌّٛضٛع فً أسجٛع اإلدِبج؟

. أسبرزرً اٌىشاَ، اٌؼًّ اخزٙبد فئْ وبْ سٍٍّب فثّٕٖٛ ٚإْ أصبثٗ اػٛخبج فمِٖٛٛ ٚثبسن اهلل فٍىُ

  



 اٌّمغغ األٚي
 

 اٌفؼبء ٚإٌٙذعخاٌٍّذاْ 
 ٔمً شىً ػٍٝ ِشطٛفخ اٌذسط
 د45اٌّذح 

 1اٌسصخ 
 ٠الؽظ ٠ٚىزشف، ٠ٚزؾمك ِٓ طؾخ اٌمٍُ 

إٌزبئظ ٠ٚظبدق ػ١ٍٙب، ٠ٚغزؼًّ 
 اٌزش١ِض اٌؼبٍِٟ ٠ٚؼًٍ ئعبثبرٗ

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
٠غزؼًّ اٌّشطٛفخ ٌشعُ أشىبي ِٓ ِشطٛفخ 

 أخشٜ، ِغ ئِىب١ٔخ اٌزىج١ش ػذح أػؼبف
اٌىفبءح 

اٌخزبٍِخ 
٠ؾً ِشىالد ِزؼٍمخ ثبٌفؼبء، ٠ٚظف أٚ ٠ٕمً 
أشىبي فٟ اٌّغزٛٞ، ٠ٚغزؼًّ اٌّظـٍؾبد 

 إٌّبعجخ
ِشوجخ 

اٌىفبءح 
٠زؼشف ػٍٝ رٕظ١ُ األش١بء فٟ اٌّغزٛٞ 

 ٠ٚغزؼًّ رؼبث١ش إٌٙذعخ إٌّبعجخ

 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

٠غّغ 
٠ٚغ١ت ػٓ 

 .األعئٍخ

: اٌسسبة اٌزًٕ٘
 70 أٚ ٠50ؼشع اٌّؼٍُ ػذد ِؼ١ٓ ٠ٚـبٌت اٌزال١ِز ثا٠غبد اٌّزُّ ٌٍؼذد 

 70 ٌٍٛطٛي ئٌٝ  10 ، 20  50 60 أٚ 50 ٌٍٛطٛي ئٌٝ  10 ، 45  5 40: ِضً

ِشزٍخ 
 االٔغالق

٠غزشعغ 
ِؼٍِٛبد 

ؽٛي 
 اٌّشطٛفخ

 
 
 

٠غ١ت ػٓ 
. األعئٍخ

 
 
 

٠زٛطً ئٌٝ 
اٌّـٍٛة 
ثاعشاءارٗ 
. اٌشخظ١خ

 
 
 

٠ٕغخ شىال 
ثٕبء ػٍٝ 

 لٛاػذ
 
 
 

٠ىزشف 
اٌؼاللخ 

إٌّـم١خ ث١ٓ 
األطً 

 ٚإٌغخخ

 :ِشزٍخ اٌزسفٍض
  فٟ اٌظفؾخ )٠مغُ اٌّؼٍُ ِشطٛفبد ِؾؼشح ِغجمب

ػٍٟ اٌزال١ِز، ٠ٚـبٌجُٙ ثبوزشبفٙب ٚاٌزؼشف ػٍٝ  (اٌّٛا١ٌخ
 أعـش٘ب ٚأػّذرٙب 

 (فزشح اٌّالزظخ)أوزشف 
  ٠زؼشف اٌز١ٍّز ػٍٝ اٌشى١ٍٓ اٌّمبث١ٍٓ رذس٠غ١ب، ٠ٕبلش

 .وً شىً ػٍٝ ؽذٜ
 :اإلخشاءاد

  ( 1)٠ـٍت اٌّؼٍُ ِٓ اٌزال١ِز ٔمً اٌشىً ػٍٝ اٌّشطٛفخ
رذس٠غ١ب، ِغ االعزؼبٔخ ثبٌٕمبؽ ٚاٌخـٛؽ اٌّشعِٛخ عٍفب 

 (اٌشىً فٛق ِغزٜٛ اٌزال١ِز)
  سعُ وً ػٍغ ثؼذ ِٕبلشخ ِٛػغ وً سأط ِٓ سؤٚط

 .اٌّؼٍغ، ٚل١بعبد ثؼغ االػالع األفم١خ ٚاٌؼّٛد٠خ
 وُ ؿٛي ٘زا اٌؼٍغ أفم١ب؟ -
 وُ ؿٛي ٘زا اٌؼٍغ ػّٛد٠ب؟ -
 وُ ِٓ ِشثؼب ٌألعفً، ٚوُ ِشثؼب ١ٌٍغبس، ٠غ١ش ٘زا اٌخؾ؟ -

 سعُ وً ٔمـخ عّبػ١ب ٚفشد٠ب 
  ٠زُ ئٔغبص اٌشىً اٌضبٟٔ ثٕفظ األعٍٛة ٌٚىٓ ِغ رشن

  .اٌفشطخ ٌٍزال١ِز ٌٍّجبدسح، ٠ؼٕٟ ػًّ فشدٞ فغّبػٟ
 اٌظؾ١ؾخ ٚئثؼبد  ثؼذ إٌّبلشخ ٠زُ اٌزظذ٠ك ػٍٝ األعٛثخ

. اٌخبؿئخ
 أٔدض 
 ٠زؼشف اٌز١ٍّز ػٍٝ اٌشى١ٍٓ اٌضبٌش ٚاٌشاثغ رذس٠غ١ب 
  ٠ٕبلش وً شىً ػٍٝ ؽذٜ ٠ٚىزشف ؿش٠مخ سائذ ٚؿش٠مخ أخزٗ ٌشعُ ٔغخخ

 ػٓ اٌشىً اٌّمزشػ
  ٠ـٍت ِٓ اٌزال١ِز سعُ اٌشىً اٌشاثغ ػٍٝ األٚساق اٌخبطخ ِزجؼ١ٓ ؿش٠مخ

 .أخذ سائذ
 ٍُِشالجخ ٚرٛع١ٗ ِٓ اٌّؼ. 
 رض١ّٓ األػّبي إٌبعؾخ ٚرٛع١ٗ اٌخبؿئخ ِٕٙب. 

: رؼٍّذ
 ح٠ؾبٚس اٌّؼٍُ رال١ِزٖ ٌٍخشٚط ثٕض ٠ضجذ اٌّؼبسف اٌّىزغت

ٌٕغخ شىً ػٍٝ ِشطٛفخ ٔشعُ وً خؾ ثٕفظ ل١بط اٌخؾ اٌّمبثً ٌٗ، أِب 
 ٌىً اٌخـٛؽ (.. أػؼبف3ػؼف، )ػٕذ اٌزىج١ش فٕؾبفظ ػٍٝ ٔفظ دسعخ اٌزىج١ش 

ِشزٍخ 
ثٕبء 

 اٌزؼٍّبد

٠ٕغض 
 اٌزـج١مبد

 :أرّشْ
 ئوّبي رىج١ش إٌّٛرط (2 ٔمً ّٔٛرط ٚرىٍّخ إٌبلض  (1

 سعُ اٌشىً ِغ اػزّبد اٌزظغ١ش (أثؾش

رذسٌت 
 ٚاسزثّبس

  رخظض اٌؾظخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبس٠ٓ ػٍٝ دفزش األٔشـخ: ِالؽظخ



 

 
 

 



 اٌّمغغ األٚي
 

 األػذاد ٚاٌؾغبةاٌٍّذاْ 
 أعٕذ ِؼبسفٟإٌشبط 

 د45اٌّذح 
 3اٌسصخ 

٠زؾمك ِٓ طؾخ  ٠الؽظ ٠ٚىزشف،اٌمٍُ 
٠غزؼًّ اٌزش١ِض  إٌزبئظ ٠ٚظبدق ػ١ٍٙب،

اٌؼبٌّٟ 

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
٠ؾغت ِغب١ِغ ٚثٛالٟ، ٠ٚمَٛ ثاعمبؽ 

اٌّشىٍخ ػٍٝ اٌؾ١بح اٌؼبِخ ٠ٚٛظف رم١ٕبد 
 اٌشعُ ٚاٌزغضئخ ػٍٝ اٌّظفٛفخ

اٌىفبءح 
اٌخزبٍِخ 

  ٠ؾً ِشىالد ِزؼٍمخ ثبألػذاد ٚاٌؾغبة
 ٠ٚظف أٚ ٠ٕمً أشىبي فٟ اٌّغزٛٞ

ِشوجخ 
اٌىفبءح 

 ٠ٚٛظفٙب فٟ ٠1000ىزت أػذادا أطغش ِٓ 
 ؽً ِشىالد ؽغبث١خ ٕٚ٘ذع١خ

 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

٠ىزت األػذاد 
ثٕبء ػٍٝ 

 ِؼبسف عبثمخ

 ِٚـبٌجخ اٌزال١ِز ثىزبثخ فمؾ سلُ ا٢ؽبد أٚ سلُ 1000 ئِالء أػذاد أطغش ِٓ :ٌزؼٍٍّخا
 .اٌؼششاد أٚ سلُ اٌّئبد دْٚ وزبثخ وبًِ اٌؼذد

 205، 700، 325أوزت سلُ ا٢ؽبد فٟ اٌؼذد 
 205، 700، 325أوزت سلُ اٌؼششاد فٟ اٌؼذد 

 205، 700، 325أوزت سلُ اٌّئبد فٟ اٌؼذد 

ِشزٍخ 
 االٔغالق

٠مشأ اٌٛػؼ١خ 
 ٠ٚفُٙ ِفشدارٙب

 
 

٠ؾذد اإلعشاءاد 
اٌالصِخ ٌٍٛطٛي 

 ئٌٝ اٌؾً
 
 

٠ؾذد اإلعبثخ 
اٌؾغبث١خ ِٓ 

 إٌّـم١خ
 

 
٠ؾغت ٠ٚمبسْ 

 ث١ٓ اٌم١ُ
 
 

٠مبسْ ث١ٓ 
 االػذاد

 
 

٠ـشػ أػذاد 
 دْٚ اعزالف

 
 

٠ٕمً ٠ٚىزشف 
اٌؼاللخ 

 إٌّـم١خ

 ٚاالوزشبفِشزٍخ اٌجسش - 
 21ػشع اٌٛػؼ١خ اٌّذٚٔخ ػٍٝ وزبة اٌش٠بػ١بد ص-1

: إٌّبلشخ ٚاٌزجبدي
٠ـٍغ ػٍٝ ِخزٍف اٌّشىالد اٌٛاسدح فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠ٚغزخٍض ِخزٍف اٌؾٍٛي 

 ٚاٌـشق اٌّإد٠خ ٌٍؾً ثزٛع١ٗ ِٓ اٌّؼٍُ
 :ِشزٍخ اإلٔدبص

٠ـٍغ ػٍٝ لظخ اٌمٛلض، ٠مشأ٘ب ٠ٚزؼشف . 1
 ػٍٝ اٌّـٍٛة ِٕٙب

رؾذ٠ذ اٌّـٍٛة ٚاعزخالص أْ اٌغٛاة االٚي 
 ِٕـمٟ ال ٠ؾزبط ٌؾغبة

 ( ثؼذ mٌُ ٠ذسط  اٌؾشف ) ِزش 60 = 15+15+15+15اٌغٛاة اٌضبٟٔ 
  ِـ٠ٛخ٠850زؼشف ػٍٝ ِشىٍخ اٌّـجؼخ، ٚاٌّـٍٛة اٌٛطٛي ئٌٝ  .2

 :٘ٛػذد اٌشصَ 
600100+…100= 
8010+…10= 

 ِـ٠ٛخ ٚاٌّـٍٛة 680اٌشعً ؿجغ 
 ِـ٠ٛخ ئرْ ٌُ ٠غزـغ رٍج١خ 850

 اٌـٍج١خ

 رشر١ت األثشاط ؽغت االسرفبع ٚؽغت .3
 ػذد اٌـٛاثك

 :ؽغت االسرفبع
 ثبرشٚٔبط<رب٠ج١ٗ<خ١ٍفخ

 :ؽغت ػذد اٌـٛاثك

 خ١ٍفخ<ثبرشٚٔبط<رب٠ج١ٗ
 

٠ـٍغ ػٍٝ لظخ سؽٍخ اٌجؾش، ٠مشأ٘ب . 4
 ٠ٚزؼشف ػٍٝ اٌّـٍٛة ِٕٙب

12=53-65 
ػذد األؿفبي اٌّزجم١ٓ ػٍٝ اٌشبؿئ ٘ٛ 

  ؿفال12
٠ىزشف اٌشىً إٌٙذعٟ، ٠مشأ . 5

 ٠ٚزؼشف ػٍٝ اٌّـٍٛة ِٕٙب
 لغُ وً ِؼٍغ ئٌٝ ِضٍض١ٓ

ِشزٍخ 
ثٕبء 

 اٌزؼٍّبد

٠غزخٍض 
 فشد٠ب اٌمٛاػذ

 :اٌخالصخ
 ٠غزٕزظ ِخزٍف اٌمٛاػذ اٌؾغبث١خ ٚإٌٙذع١خ ٠ٚغزشعؼٙب ثؼذ وً ػ١ٍّخ

 

اٌزذسٌت 
 ٚ

 االسزثّبس

  ٠ّىٓ رّذ٠ذ ٘زا اٌذسط ألوضش ِٓ ؽظخ ؽغت اٌظشٚف اٌخبطخ: ِالؽظخ



 اٌّمغغ األٚي
 

 األػذاد ٚاٌؾغبةاٌٍّذاْ 
 1اٌؾظ١ٍخ إٌشبط 

 د45اٌّذح 
 4اٌسصخ 

٠زؾمك ِٓ طؾخ  ٠الؽظ ٠ٚىزشف،اٌمٍُ 
٠غزؼًّ اٌزش١ِض  إٌزبئظ ٠ٚظبدق ػ١ٍٙب،

اٌؼبٌّٟ 

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
٠ّضً أػذاد وزبثخ ٚلشاءح ٠ٚشرت ٠ٚمبسْ ف١ّب 

 ث١ٕٙب
اٌىفبءح 

اٌخزبٍِخ 
  ٠ؾً ِشىالد ِزؼٍمخ ثبألػذاد ٚاٌؾغبة

 ٠ٚظف أٚ ٠ٕمً أشىبي فٟ اٌّغزٛٞ
ِشوجخ 

اٌىفبءح 
 ٠ٚٛظفٙب فٟ ٠1000ىزت أػذادا أطغش ِٓ 

 ؽً ِشىالد ؽغبث١خ ٕٚ٘ذع١خ

 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

٠ىزت األػذاد 
ثٕبء ػٍٝ 

 ِؼبسف عبثمخ

  ٠ؾغت ِغب١ِغ ر١ٕ٘ب صُ ٠ىزت االعبثخ ػٍٝ االٌٛاػ:ٌزؼٍٍّخا
 300  + 9  200 + 3 + 40 :أؽغت ٔبرظ

  800 + 6 + 20  20 + 5 + 900 

ِشزٍخ 
 االٔغالق

٠مشأ اٌٛػؼ١خ 
 ٠ٚفُٙ ِفشدارٙب

 
 

٠ؾذد اإلعشاءاد 
اٌالصِخ ٌٍٛطٛي 

 ئٌٝ اٌؾً
 
 

٠ٛظف اٌزّض١ً 
اٌؾشفٟ 

ٚاٌشلّٟ 
 ٌألػذاد

 
 ٠فىه األػذاد 

 
٠مبسْ ث١ٓ 

 االػذاد
 
 

 ٠شرت األػذاد 
 
 

٠ؾظش األػذاد 
ػّٓ ِغبالد 

 ِؾذدح
 

٠غزٕزظ 
اٌشش٠ؾ 
 اٌؼذدٞ

 ٚاالوزشبفِشزٍخ اٌجسش - 
 22ػشع اٌٛػؼ١خ اٌّذٚٔخ ػٍٝ وزبة اٌش٠بػ١بد ص-1

: إٌّبلشخ ٚاٌزجبدي
٠ـٍغ ػٍٝ ِخزٍف اٌّشىالد اٌٛاسدح فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠ٚغزخٍض ِخزٍف اٌؾٍٛي 

 ٚاٌـشق اٌّإد٠خ ٌٍؾً ثزٛع١ٗ ِٓ اٌّؼٍُ
 :ِشزٍخ اإلٔدبص

 :رّثًٍ ٚوزبثخ ٚلشاءح أػذاد. 1

 ثبألسلبَ ثبٌسشٚف  ثبٌسشٚف ثبألسلبَ

 495 أسثغ ِبئخ ٚخّغخ ٚرغؼْٛ  خّظ ِبئخ ٚصالصخ 503

 990 رغغ ِبئخ ٚرغؼْٛ  أسثغ ِبئخ ٚصالصخ ٚػششْٚ 423

 549 خّظ ِبئخ ٚرغؼخ ٚأسثؼْٛ  صالس ِبئخ ٚعجؼخ 307

 

 

 

 

 

 

 رفىٍه ػذد 

 0+60+900=960 

 0+90+600=690 

423  306  660  6+20+300=326 

 
 :ِمبسٔخ ٚرشرٍت ٚزصش أػذاد. 2

 =أٚ < أٚ > ػغ 

423 > 306  903 > 900  99 < 253 

 سرت األػذاد رظبػذ٠ب

900 > 306 > 189 > 96 > 69 

 أؽظش وً ػذد ث١ٓ ِئز١ٓ ِززب١ٌز١ٓ

900 > 872 > 800  500 > 409 > 400  400 > 368 > 300 

 ئوّبي اٌشش٠ؾ اٌؼذدٞ

456 - 476 - 496 - 516 - 536 - 556 - 576 - 596 

 
 :ِؼشفخ اٌضؼف ٚإٌصف ٚاسزؼّبي اٌّفشداد. 3

 900 ٔظف ٘ٛ 450  431 ػؼف ٘ٛ 862
 

ِشزٍخ 
ثٕبء 

 اٌزؼٍّبد

٠غزخٍض 
 فشد٠ب اٌمٛاػذ

 :اٌخالصخ
 ٠غزٕزظ ِخزٍف اٌمٛاػذ اٌؾغبث١خ ٚإٌٙذع١خ ٠ٚغزشعؼٙب ثؼذ وً ػ١ٍّخ

 

اٌزذسٌت 
 ٚ

 االسزثّبس

  ٠مغُ ٘زا اٌذسط ػٍٝ ؽظز١ٓ ٔظشا ٌىضشح اٌزـج١مبد: ِالؽظخ



 اٌّمغغ األٚي
 

 اٌؾغبة ٚإٌٙذعخاٌٍّذاْ 
 (اٌؾظخ اٌضب١ٔخ) 1اٌؾظ١ٍخ إٌشبط 

 د45اٌّذح 
 5اٌسصخ 

٠زؾمك ِٓ طؾخ  ٠الؽظ ٠ٚىزشف،اٌمٍُ 
٠غزؼًّ اٌزش١ِض  إٌزبئظ ٠ٚظبدق ػ١ٍٙب،

اٌؼبٌّٟ 

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
٠ؾغت ِغّٛع أٚ فشق ػذد٠ٓ ٠ٚٛظف 

 أثغذ٠بد إٌٙذعخ ٚل١بط ِٚمبسٔخ األؿٛاي
اٌىفبءح 

اٌخزبٍِخ 
  ٠ؾً ِشىالد ِزؼٍمخ ثبألػذاد ٚاٌؾغبة

 ٠ٚظف أٚ ٠ٕمً أشىبي فٟ اٌّغزٛٞ
ِشوجخ 

اٌىفبءح 
 ٠ٚٛظفٙب فٟ ٠1000ىزت أػذادا أطغش ِٓ 

 ؽً ِشىالد ؽغبث١خ ٕٚ٘ذع١خ

 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

٠ىزت األػذاد 
ثٕبء ػٍٝ 

 ِؼبسف عبثمخ

  ٠ؾغت ِغب١ِغ ر١ٕ٘ب صُ ٠ىزت االعبثخ ػٍٝ االٌٛاػ:ٌزؼٍٍّخا
 300  + 9  200 + 3 + 40 :أؽغت ٔبرظ

  800 + 6 + 20  20 + 5 + 900 

ِشزٍخ 
 االٔغالق

٠مشأ اٌٛػؼ١خ 
 ٠ٚفُٙ ِفشدارٙب

 
 

٠ؾذد اإلعشاءاد 
اٌالصِخ ٌٍٛطٛي 

 ئٌٝ اٌؾً
 
 

٠ؾغت 
اٌّغّٛع 

ٚاٌفشق 
ثبعزخذاَ 

 رم١ٕبد عش٠ؼخ
 
 

٠غّغ ٠ٚـشػ 
 األػذاد ػّٛد٠ب

 
 

٠م١ظ األؿٛاي 
 ٠ٚمبسٔٙب

 
 

٠ٕمً شىً 
ػٍٝ ِشطٛفخ 

ثٕفظ 
 اٌم١بعبد

 ٚاالوزشبفِشزٍخ اٌجسش - 
 22ػشع اٌٛػؼ١خ اٌّذٚٔخ ػٍٝ وزبة اٌش٠بػ١بد ص-1
 

: إٌّبلشخ ٚاٌزجبدي
٠ـٍغ ػٍٝ ِخزٍف اٌّشىالد اٌٛاسدح فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠ٚغزخٍض ِخزٍف اٌؾٍٛي 

 ٚاٌـشق اٌّإد٠خ ٌٍؾً ثزٛع١ٗ ِٓ اٌّؼٍُ
 

 :ِشزٍخ اإلٔدبص
 :زسبة ِدّٛع أٚ فشق ػذدٌٓ أفمٍب. 1

9+305 = 4+5+305 
 = 4+310  = 314 

870-11 = 870-10-1 
 = 860 – 1 
 = 859 

354-11 = 354 -10-1 
 = 344 – 1 
 = 343 9+331 = 340 

 رؾغت اٌؼ١ٍّبد ا٢ر١خ ػّٛد٠ب ١ٌٚظ أفم١ب
688   409   659   830   659  
95 +  129 +  63 +  125 -  23 - 

. . .   . . .   . . .   . . .   . . .  
 

 لٍبط األعٛاي. 2
 ل١بط األؿٛاي ثبٌّغـشح اٌّذسعخ

 رشر١ت األؿٛاي ِٓ األطغش ئٌٝ األوجش
d<b<e<a<c 

 
 ٔمً شىً ػٍى ِشصٛفخ. 3

 أمً اٌشىً ػٍٝ اٌّشطٛفخ ٌْٚٛ أعضاءٖ ثٕفظ اٌٍْٛ
 

ال ٠ّىٓ سعُ شىً ِٛؽذ : ِالؽظخ
ث١ٓ اٌزال١ِز ئال ئْ وبْ اٌشىً األطٍٟ 

ػٍٝ ِشطٛفخ، أِب ثذْٚ ِشطٛفخ 
فزىْٛ اٌىض١ش ِٓ األشىبي طؾ١ؾخ 

ػٍٝ اخزالفٙب ، ٠ٚزؼزس ػٍٝ اٌز١ٍّز 
 اوزشبف اٌخـأ

ِشزٍخ 
ثٕبء 

 اٌزؼٍّبد

٠غزخٍض 
 فشد٠ب اٌمٛاػذ

 :اٌخالصخ
 ٠غزٕزظ ِخزٍف اٌمٛاػذ اٌؾغبث١خ ٚإٌٙذع١خ ٠ٚغزشعؼٙب ثؼذ وً ػ١ٍّخ

 

اٌزذسٌت 
 ٚ

 االسزثّبس

 

 



 اٌّمغغ األٚي
 

 األػذاد ٚاٌؾغبةاٌٍّذاْ 
 1ِؼبٌغخ إٌشبط 

 د45اٌّذح 
 6اٌسصخ 

٠زؾمك ِٓ طؾخ  ٠الؽظ ٠ٚىزشف،اٌمٍُ 
٠غزؼًّ اٌزش١ِض  إٌزبئظ ٠ٚظبدق ػ١ٍٙب،

اٌؼبٌّٟ 

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
٠ّضً أػذاد وزبثخ ٚلشاءح ٠ٚؾغت ِغب١ِغ 

 ٠ٚمبسْ ث١ٓ ل١ُ ١ّ٠ٚض ث١ٕٙب
اٌىفبءح 

اٌخزبٍِخ 
  ٠ؾً ِشىالد ِزؼٍمخ ثبألػذاد ٚاٌؾغبة

 ٠ٚظف أٚ ٠ٕمً أشىبي فٟ اٌّغزٛٞ
ِشوجخ 

اٌىفبءح 
 ٠ٚٛظفٙب فٟ ٠1000ىزت أػذادا أطغش ِٓ 

 ؽً ِشىالد ؽغبث١خ 

 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

٠ىزت األػذاد 
ثٕبء ػٍٝ 

 ِؼبسف عبثمخ

  ِـبٌجخ اٌزال١ِز ثاػبفخ أٚ ؿشػ ػذد صبثذ ِٓ شش٠ؾ:ٌزؼٍٍّخا
 475 – 480 – 485 –  ... –  ... –  ... – ... –...  :أوًّ اٌشش٠ؾ

   ...– ... – ...  – ...  – ...  – 809– 806– 803 

ِشزٍخ 
 االٔغالق

 
٠مشأ اٌٛػؼ١خ 

 ٠ٚفُٙ ِفشدارٙب
 
 

٠ؾذد اإلعشاءاد 
اٌالصِخ ٌٍٛطٛي 

 ئٌٝ اٌؾً
 
 

١ّ٠ض ث١ٓ اٌؼذد 
 ٚاٌشلُ

 
 

٠مشأ ٠ٚىزت 
األػذاد ؽشف١ب 

 ٚسل١ّب
 
 
 

٠زؼشف ػٍٝ 
ِخزٍف وزبثبد 

 اٌؼذد
 
 
 

٠ؾغت ٔزبئظ 
عّغ أفم١ب 

 ٚػّٛد٠ب

 ٚاالوزشبفِشزٍخ اٌجسش - 
 23ػشع اٌٛػؼ١خ اٌّذٚٔخ ػٍٝ وزبة اٌش٠بػ١بد ص-1

: إٌّبلشخ ٚاٌزجبدي
٠ـٍغ ػٍٝ ِخزٍف اٌّشىالد اٌٛاسدح فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠ٚغزخٍض ِخزٍف اٌؾٍٛي 

 ٚاٌـشق اٌّإد٠خ ٌٍؾً ثزٛع١ٗ ِٓ اٌّؼٍُ
: ِشزٍخ اإلٔدبص

1. 

 أدػُ ِؼٍِٛبرً أصسر اٌخغأ  أالزظ اٌؼًّ

ئؽبؿخ سلُ اٌؼششاد ثبألخؼش 
 ٚػذد اٌؼششاد ثبألؽّش

ئؽبؿخ سلُ اٌٛؽذاد ثبألخؼش  
 ٚػذد اٌٛؽذاد ثبألؽّش

   
2. 

 أدػُ ِؼٍِٛبرً أصسر اٌخغأ  أالزظ اٌؼًّ

 :أوزت ثبألسلبَ
 3001: صالس ِبئخ ٚٚاؽذ

 :أوزت ثبألسلبَ
 301: صالس ِبئخ ٚٚاؽذ

 :أوزت ثبألسلبَ
 901: رغغ ِبئخ ٚٚاؽذ

 :أوزت ثبألسلبَ
 67: عزخ ٚعجؼْٛ

 :أوزت ثبألسلبَ
 76: صالس ِبئخ ٚٚاؽذ

 :أوزت ثبٌؾشٚف
عذ ِبئخ ٚأسثؼخ 

 654: ٚخّغْٛ

3. 

 أدػُ ِؼٍِٛبرً أصسر اٌخغأ  أالزظ اٌؼًّ

 ر٠ٍٛٓ إٌزبئظ ثٕفظ اٌٍْٛ  ر٠ٍٛٓ إٌزبئظ ثٕفظ اٌٍْٛ

   

4. 

 أدػُ ِؼٍِٛبرً أصسر اٌخغأ  أالزظ اٌؼًّ

 9+112=121: ؽغبة 4+32=36: إٌز١غخ 4+32=72: أؽغت

5. 

 أدػُ ِؼٍِٛبرً أصسر اٌخغأ  أالزظ اٌؼًّ

508   325  
93 +  12 + 

591   445   

508   325  
93 +  12 + 

601   337   

25   38  
193 +  405 + 

218   443   
 

ِشزٍخ 
ثٕبء 

 اٌزؼٍّبد

٠غزخٍض 
 فشد٠ب اٌمٛاػذ

 :اٌخالصخ
 ٠غزٕزظ ِخزٍف اٌمٛاػذ اٌؾغبث١خ ٚإٌٙذع١خ ٠ٚغزشعؼٙب ثؼذ وً ػ١ٍّخ

 

اٌزذسٌت 
 ٚ

 االسزثّبس

 

192 2+90+100  

م9ع2و1  129 

 مائة وتسعة وعشرون

192 2+90+100  

م9ع2و1  129 

 مائة وتسعة وعشرون

272 2+20+700  

م7ع2و2  722 

 سبع مائة واثنان وعشرون



  4:اٌمٍُ اإلٔسبٍٔخ                               األسجٛع  : 1اٌّمغغ اٌزؼًٍٍّ 
اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌؾذ٠ش إٌجٛٞ اٌٍّذاْ 

 اٌشش٠ف
 رشث١خ ئعال١ِخإٌشبط 
 عٛسح اٌزىبصش اٌذسط
 2 1ٚاٌسصخ 
ِشوجخ 

اٌىفبءح 
اٌؾفظ ٚاالعزظٙبس اٌظؾ١ؼ 

 ٚاٌفُٙ إٌّبعت

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
اٌمشاءح اٌغ١ٍّخ ٌٍغٛسح ٚاعزؼّبٌٙب فٟ ِٛالف 

رزؼٍك ثب٢داة ٚاٌغٍٛن ٚفٟ ر١ّٕخ اٌغبٔت 
 اٌشٚؽٟ

اٌىفبءح 
اٌخزبٍِخ 

٠غزظٙش ِب ؽفظ ِٓ اٌمشآْ ٚاٌؾذ٠ش فٟ ٚػؼ١بد 
 .اٌزؼٍُ ٚاألداء

االػزضاص ثبإلعالَ ٚاالٔزّبء اٌؾؼبسٞ ٚاٌؾشص ػٍٝ اٌمٍُ 
 أداء اٌؼجبداد، ٚٔجز اٌؼٕف ٚاٌزؼبًِ ثّغإ١ٌٚخ

 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

٠غزشعغ ِؼٍِٛبد 
٠ٚغ١ت ػٓ 

 االعئٍخ

 .ٚطبٔب اٌشعٛي طٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ ثزؼٍُ اٌمشآْ ٚرؼ١ٍّٗ ٌٍغ١ش: اٌغ١بق
 (فؼً رؼٍُ اٌمشآْ ٚرؼ١ٍّٗ)ٔض اٌذسط اٌغبثك : اٌغٕذ

 ِبرا لبي؟ ٌّبرا ٠ؾضٕب د٠ٕٕب ػٍٟ رؼٍُ اٌمشآْ ٚرؼ١ٍّٗ ٌغ١شٔب؟: اٌزؼ١ٍّخ

ِشزٍخ 
 االٔغالق

٠ٕظذ ٌمشاءح 
 اٌّؼٍُ إٌّٛرع١خ

 
 

٠مشأ اٌغٛسح  
٠ٚـٍغ ػٍٟ ِؼٕب٘ب 

 االعّبٌٟ
 
 

٠ٕبلش ِؾزٜٛ 
اٌغٛسح ِٚب رذػٛ 

ئ١ٌٗ ِٓ خالي 
 أعئٍخ ِٛعٙخ

 
 

٠غزخٍض اٌّؼٕٝ 
االعّبٌٟ ٠ٚؼ١ذ 

 لشاءرٗ
 
 

٠مشأ أعضاء ِٓ 
اٌغٛسح ؽزٝ ٠زؼٛد 

 ػٍٝ ٔـمٙب

 :اٌسصخ األٌٚى
 :ألشأ ٚأفُٙ

  17ِـبٌجخ اٌّزؼ١ٍّٓ ثفزؼ اٌىزبة ص 
 ٟاالٔظبد ٌٍظٛسح اٌّمشٚءح ِٓ لجً اٌّؼٍُ أٚ اٌّغّٛػخ ػٍٝ شش٠ؾ طٛر: 
 ٠زؼشف ػٍٝ ِؼبٟٔ اٌىٍّبد: 

 
 ْخالي األعئٍخ اٌّٛعٙخ ٠زُ اٌٛطٛي ثبٌّزؼ١ٍّٓ ئٌٝ أ ِٓ: 

 اٌزىبصش ٘ٛ اٌزجبٟ٘ ثبٌّبي ٚاألٚالد -
 اٌذ١ٔب صائٍخ ٌٙزا ال ٠غت وغت اٌّبي ٚرىذ٠غٗ -
 ٠َٛ اٌم١بِخ ٠ؾبعت اهلل اٌغ١ّغ ػٍٝ اٌّبي ٚاٌضشٚاد ِٚظذس٘ب -
 ع١غأي اهلل اٌغ١ّغ ػٓ إٌؼُ ِٚب ػٍّٛا ثٙب -
 ع١ؼبلت اهلل اٌؼب١ٌٓ ٠ٚغبصٞ اٌظبٌؾ١ٓ -
 ٍُ٠ـٍغ اٌز١ٍّز ػٍٝ اٌّؼٕٝ اٌؼبَ ٌٍغٛسح ِٓ خالي االٔظبد ٌٍّؼ 
 اٌؼٛدح ٌٍغٕذ اٌشئ١غٟ ِٕٚبلشزٗ ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌخالطخ ا٢ر١خ: 

حُبونج انسىرة بٍبٌ اَشغبل بعض انُبس و حُبفسهى و حفبخزهى بكثزة األيىال و إهًبنهى عببدة اهلل 

حعبنى  و انعًم انصبنح  و انىقج  ًٌز بسزعت حخى  ٌصٍزوا يٍ أهم انقبىر  حٍث ال ٌُفع انُذو و 

 عُذهب حصبح َبر جهُى حقٍقت أيبيهى و ٌحبسبهى اهلل عهى كم انُعى

 لشاءح اٌخالطخ ِٓ لجً ثؼغ اٌزال١ِز 
 رذ٠ٚٓ عٛسح اٌزىبصش ػٍٝ وشاط اٌزشث١خ االعال١ِخ ٚؽفظٙب فٟ اٌج١ذ 

ِشزٍخ 
ثٕبء 

 اٌزؼٍّبد

٠غزظٙش اٌغٛسح 
٠ٚغزشعغ ِؼٕب٘ب 

 اٌؼبَ

 :اٌسصخ اٌثبٍٔخ
 :أرسمك ِٓ رؼٍّبرً

 ٍُ٠غزظٙش ثؼغ اٌزال١ِز ِب ؽفظٛا ِٓ اٌغٛسح رؾذ ِشالجخ ِٚغبػذح اٌّؼ 
 ٠غزشعغ اٌز١ٍّز اٌّؼٕٝ االعّبٌٟ ٌٍغٛسح ِٓ خالي األعئٍخ اٌّٛعٙخ 
 اٌزال١ِز ػٍٝ اٌؾفظ ٠ٕغض اٌزّش٠ٓ اٌزبٌٟ ؽغت اٌٛلذ ٚلذساد 

 :أخت ثصسٍر أٚ خبعئ ثؼذ وً خٍّخ
 عٛسح اٌزىبصش رزىٍُ ػٓ اٌىفبس -
 ٠ؾزس اهلل فٟ اٌغٛسح اٌّغ١ٍّٓ ِٓ اٌزجبٟ٘ -
 اإلٔغبْ ٌّب ٠ّٛد ٠ضٚي ٚال ٠ؼٛد ٌٍؾ١بح -
 اإل٠ّبْ ث١َٛ اٌؾغبة ٘ٛ سوٓ ِٓ أسوبْ اإل٠ّبْ -

اٌزذسٌت 
 ٚ

 االسزثّبس

 

  



 اٌٛضؼٍخ اإلٔغاللٍخ األٌٚى
 

 أدٚاد ِٚفب١ُ٘ اٌّبدح اٌٍّذاْ
 عغشاف١ب إٌشبط

 (اٌغضء األٚي)االرغب٘بد اٌؼبِخ  اٌّٛضٛع
 د45اٌّذح 

اٌىفبءح 
اٌخزبٍِخ 

٠خزبس اٌّغبس إٌّبعت ٌٍزٕمً 
ٚاٌزٛعٗ ثؼذ اٌىشف ػٓ ِؼبٌُ 

 ِىب١ٔخ فٟ ِؾ١ـٗ اٌمش٠ت

 
ِؤششاد 

اٌىفبءح 
٠غزؼًّ ِظـٍؾبد االِبَ ٚاٌخٍف ٚا١ّ١ٌٓ 

ٚا١ٌغبس ٌٛطف ؿش٠ك أٚ ِىبْ ثبٌٕغجخ 
 ٌّؼٍُ صبثذ أٚ ِزؾشن

ِشوجخ 
اٌىفبءح 

٠غزخذَ ِظـٍؾبد رؾذ٠ذ اٌّٛالغ ١ّ٠ٚض٘ب 
 ثٕبء ػٍٝ ِؼبٌُ ِؼ١ٕخ

االػزضاص ثبٌٛؿٓ ِٚؼشفخ ؽذٚدٖ ٚرٕٛع اٌمٍُ 
 ِؼبٌّٗ، ٚاٌزؼشف ػٍٝ ثؼغ أعب١ِٙب

 

 اٌّشازً اٌٛضؼٍبد اٌزؼٍٍّخ ٚإٌشبط اٌّمزشذ اٌزمٌُٛ

٠غزًٙ ِفَٙٛ 
اٌغغشاف١ب 

ثبٌزغبؤي ػٓ 
 .اٌّىبْ

 :اٌزؼشض ٌٍٛضؼٍخ اإلٔغاللٍخ
٠ؾزبط االٔغبْ ٌّؼبٌُ رّىٕٗ ِٓ رؾذ٠ذ ِىبْ : اٌسٍبق

 (49ص)رٛاعذٖ ٚرٕمٍٗ ٔؾٛ ِخزٍف االرغب٘بد 
 وزبة اٌز١ٍّز: اٌسٕذ

 :اٌزؼٍٍّخ
 ِبرا رشب٘ذ فٟ اٌظٛسح؟

  ِب ٘ٛ اٌّؼٍُ؟ ٌّبرا ٠ؼزجش ِّٙب ٌزؾذ٠ذ اٌّىبْ؟

ِشزٍخ 
 االٔغالق

٠غزًٙ ِٛػٛع 
 اٌذسط

 
 

٠ٕبلش ِؾزٜٛ 
 اٌغٕذاد اٌّشئ١خ

 
 
 

٠غزٕزظ اٌّشاد 
 ِٓ ٚساء وً عٕذ

 
 
 

٠زؼشف ػٍٝ 
ػاللخ اٌّؼٍُ 

 ثبالرغبٖ
 
 
 

٠ؾذد ِٛلغ 
شٟء ثبٌٕغجخ 

 ٌّؼٍُ ِؾذد
 
 
 

٠غزٕزظ اٌخالطخ 
 إٌّبعجخ

 

 :رٍّٙذ
 :ِـبٌجخ اٌّزؼ١ٍّٓ ثفزؼ وزبة اٌزبس٠خ ٚاٌغغشاف١ب ٚلشاءح اٌغٕذ ِٓ ػذح رال١ِز
ِب ٟ٘ االرغب٘بد اٌزٟ رؾذد ِٓ خالٌٙب ِٛلؼه ثبٌٕغجخ ٌّخزٍف أٔٛاع 

 اٌّؼبٌُ؟
 :اسزىشبف اٌّؼبسف

 
 

 
 الؽظ اٌظٛسح األٌٚٝ
 ِبرا رشب٘ذ ف١ٙب؟

 ِذ٠ٕخ اٌغضائش
 و١ف رظٙش إٌّبصي؟

 أ٠ٓ ٠مغ ث١ذ اٌـفً؟
 ِب اٌّؼٍُ اٌّغزخذَ؟

 الؽظ اٌظٛسح اٌضب١ٔخ
ا٠ٓ ٠مف اٌّظ١ٍٓ اصٕبء 

 اٌظالح فٟ اٌّغغذ؟
 ِٚٓ ٠مف أِبُِٙ؟

 أ٠ٓ ٠مف وً ِظٍٟ؟

 الؽظ اٌظٛسح اٌضبٌضخ
 ِزٝ رغزّغ افشاد اٌؼبئٍخ؟

 ٌّبرا؟
 ِٚزٝ رغزّغ ِغ أٍ٘ه؟

 أ٠ٓ رغزّؼْٛ؟

 :رٛظٍف اٌّؼبسف
الؽظ اٌغٕذاد اٌّىزٛثخ ٚاٌّشئ١خ ا٢ر١خ، ٚػٍك ػٍٝ وً عٕذ ِٛظفب ِب رؼٍّزٗ 

 عبثمب

 1سٕذ ِشئً 
ػٕذ لـغ اٌّبسح "

 ..."ٌٍـش٠ك 

 2سٕذ ِىزٛة 
ؽفبظب ػٍٝ "

 ...."عالِخ 

 3سٕذ ِىزٛة 
رمغ اٌّذسعخ "

 ....."االثزذائ١خ 

 4سٕذ ِىزٛة 
أعىٓ فٟ "

 .."ِذ٠ٕخ ٚ٘شاْ 

ِبرا رشب٘ذ فٟ 
 اٌظٛسح؟

و١ف ٠ؾزشصْٚ ػٕذ 
 لـغ اٌـش٠ك؟

ٌّبرا ٚعذ اٌمبْٔٛ 
 اٌزٞ ٠ٕظُ اٌّشٚس؟

ثّبرا ٠ٍضَ 
 اٌغبئم١ٓ؟

 أ٠ٓ رمغ اٌّذسعخ؟
ٚو١ف ٠ظً ئٌٝ 
 ٚعؾ اٌّذ٠ٕخ؟

أ٠ٓ ٠غىٓ 
 اٌـفً؟

 ػالَ ٠ـً؟
أ٠ٓ رششق 
 اٌشّظ؟

 
 (االخزصبس ٚاٌزجسٍظ)اسزٕزبج 

ََ أٚ خٍَف ِؼٍُ صبثذ أٚ ِزؾشن َٓ أٚ ٠غبَس، أِب  رمغ األِبوٓ أٚ اٌـشق أٚ ١ّ٠

ِشزٍخ 
ثٕبء 

 اٌزؼٍّبد

٠ٕغض إٌشبؽ ثٕبء 
ػٍٝ رٛع١ٙبد 

 االعزبر

 :رمٌُٛ خضئً
أوزت ػٍٝ وشاعه فمشح ِٓ عـش٠ٓ رٛظف ف١ٙب االرغب٘بد اٌؼبِخ ػٕذ رٕمٍه ِٓ 

 .اٌج١ذ ئٌٝ اٌّذسعخ

اٌزذسٌت  
ٚ 

 االسزثّبس

 



  1 األعجىع2انممطغ  االخزمبػُخانمُم : انممطغ انزؼهُمٍ انغىخ انثبنثخ اثزذائٍ
فُٙ إٌّـٛق  انمُذان 

انىض 
انمىطىق 

 وجش اٌو١ذ

 د45انمذح 
 1انسظخ 
مشكجخ 

انكفبءح 
٠شد اعزغبثخ ٌّب ٠غّن، ٠زفبهً ِن 
إٌض إٌّـٛق، ٠م١ُ ِؼّْٛ إٌض 

إٌّـٛق 

 
مؤششاد 

انكفبءح 
٠زظّشف ثى١ف١خ رذّي هٍٝ ا٘زّبِٗ ٌّب 

٠غّن، ٠ؾّذد ِٛػٛم اٌغشد ٚهٕبطشٖ، 
٠غزخذَ اٌشٚاثؾ اٌٍغ٠ٛخ إٌّبعجخ ٌٍغشد 

انكفبءح 
انخزبمُخ 

٠فُٙ خـبثبد ِٕـٛلخ ِٓ ِخزٍف األّٔبؽ 
٠ٚشوض هٍٝ إٌّؾ اٌغشدٞ ٠ٚزغبٚة ِوٙب 

٠وزض ثٍغزٗ اٌوشث١خ، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌزوبْٚ انمُم 
ٚاٌزؼبِٓ ٚاٌوًّ اٌغّبهٟ 

 

 انمشازم انىضؼُبد انزؼهمُخ وانىشبط انممزشذ انزمىَم

٠ظَٛ اٌّغٍّْٛ 
 .شٙش سِؼبْ

ِب اعُ اٌو١ذ اٌزٞ 
 ٠أرٟ ثوذٖ؟ 

.  األَاإلٔـالل١خٔض اٌٛػو١خ اٌّشىٍخ : انغُــــبق
ِشٙذ : انغىذ

. ِؾبٚسح اٌزال١ِز ؽٛي ٔض اٌّشىٍخ األَ العزخشاط اٌّّٙبد: انزؼهُمخ

 ؟ ٠زؾذس هّب ١ّ٠ض ه١ذ األػؾٝ ٠ٚؾىٟ هٓ اٌزؾؼ١شاد اٌزٟ رغجمٗ: 1انمهمخ

مشزهخ 
 االوطالق

٠غزّن ئٌٝ إٌض 
٠ٚجذٞ ا٘زّبِب 

 
 
 

٠غ١ت ثغًّ 
ثغ١ـخ رزشعُ 
اٌّوٕٝ اٌوبَ 

 ٌٍٕض
 

 
٠و١ذ ثٕبء أؽذاس 
 إٌض إٌّـٛق

ِٓ ؿشف اٌّوٍُ ٚأصٕبء رٌه ٠غت اٌزٛاطً اٌجظشٞ ث١ٕٗ  (وجش اٌو١ذ)لشاء إٌض إٌّـٛق 
. ٚث١ٓ ِزو١ٍّٗ ِن االعزوبٔخ ثبألداء اٌؾظ ؽشوٟ ٚاٌمشائٓ اٌٍغ٠ٛخ

 : فهم انمىطىق
هُ ٠زؾذس إٌض؟ ِب ٘ٛ هٕٛأٗ؟  

رغضئخ إٌض إٌّـٛق لشاءح ٚاإلعبثخ هٓ األعئٍخ؟  
 (....ؽزف، ئػبفخ، رغ١١ش اٌظ١غخ)األعئٍخ ِشفمخ ثبٌٕض إٌّـٛق، ٠ّىٓ ٌٍّوٍُ روذ٠ٍٙب 

. انىض انمىطىق
هٕذِب الزشة ه١ذ األػؾٝ، ر٘ت عّبي ئٌٝ اٌغٛق ٚاشزشٜ 

وجش اٌو١ذ، ٚفٟ اٌـش٠ك ششد ِٕٗ ٚدخً فٕبء أؽذ اٌج١ٛد، 

أِٟ، أِٟ، ٌمذ عبءٔب : "فمبثٍٗ أؿفبي طغبس ثبٌفشػ ٚاٌز١ًٍٙ
ئٔٗ ١ٌظ : "ٌّب ٌؾمٗ عّبي عّن األَ ٟٚ٘ رمٛي! خشٚف اٌو١ذ

 "ٌٕب ٠ب أثٕبئٟ، فّٓ وبْ ٠شزشٞ ٌىُ خشٚف اٌو١ذ لذ ِبد

، صُ "ٌمذ ٚطً اٌخشٚف ئٌٝ أٍ٘ٗ: "رأصش عّبي ٌىالِٙب ٚلبي ٌٙب
سعن ئٌٝ اٌغٛق ٚ٘ٛ ٠وّذ ِب رجمٝ ِوٗ ِٓ ِبي، فظبدفٗ سعً 

ثىُ رج١وٕٟ ٘زا : ٠ٕضي اٌخشفبْ ِٓ اٌشبؽٕخ، فغأٌٗ عّبي
 اٌخشٚف؟ 

. ً٘ ؽمب أهغجه ٘زا اٌخشٚف اٌظغ١ش؟ خز ٘زا اٌىجش األلشْ أؽغٓ، ع١فشػ ثٗ أٚالدن: سد اٌجبئن
 .ال ٠ّىٕٕٟ رٌه، فأٔب ال صٍِه ئال اٌم١ًٍ ِٓ اٌّبي: فشد عّبي

أٔذ ِؾلٛف ٠ب سعً، فٍمذ هب٘ذد اهلل ثأْ أهـٟ ٘زا اٌىجش ألٚي صثْٛ ٠مظذٟٔ، ألْ اهلل : اٌجبئن

 .أٔمزٟٔ ٌزٛٞ ِٓ ؽبدس ِشٚس خـ١ش أٔب ِٚبش١زٟ
 .شىش عّبي اٌجبئن ٚأظشف فشؽب ِغشٚسا ثخشٚفٗ، ٚ٘ىزا سصق اهلل اٌوبئٍز١ٓ

 : أعزمغ وأخُت
:  ٠غأي اٌّوٍُ

 أٔب١ٔخ/ئ٠ضبس/و١ف رغّٟ ٘زا اٌزظشف؟ ؽمذ. أهـٝ عّبي اٌىجش ٌألسٍِخ
  .ِٚشب٘ذح اٌظٛسح 26فزؼ اٌىزبة ص

 ِٓ ٟ٘ اٌشخظ١خ اٌشئ١غ١خ؟ . عُ اٌشخظ١بد اٌّزؾبٚسح -
 ِب ٘ٛ ِىبْ ٘زٖ اٌمظخ؟ ِب ٘ٛ صِبٔٙب؟  -
 ثّبرا رأصش عّبي؟ ِبرا لبي ٌٍّشأح؟  -
 ً٘ ٠ٍّه عّبي ِب ٠ىف١ٗ ِٓ ِبي؟ ِبرا أساد ثبٌّجٍغ اٌّزجمٟ؟  -
 ٌّبرا أ٘ذٜ اٌجبئن اٌخشٚف ٌغّبي؟  -
 ِبرا رغزخٍض ِٓ ٘زٖ اٌمظخ؟  -

مشزهخ ثىبء 
 انزؼهمبد

٠غزشعن أؽذاس 
إٌض إٌّـٛق 

٠ٚىًّ ثٛػن 
 اٌىٍّخ إٌّبعجخ

 .رم٠ُٛ اإلٔغبص

 
ئٔغبص إٌشبؽ األٚي ِٓ وشاط إٌشبؿبد فٟ 

 16اٌٍغخ اٌوشث١خ ص 
 : رىٍّخ إٌض ثّب ٚسد ِٓ وٍّبد

 
انزذسَت 

 واالعزثمبس
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 (أعزوًّ اٌظ١غ)روج١ش شفٛٞ انمُذان 
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 2انسظخ 

مشكجخ 
انكفبءح 

٠زٛاطً ِن اٌغ١ش، ٠فُٙ ؽذ٠ضٗ 

 
مؤششاد 

انكفبءح 
٠غزخذَ اٌمشائٓ إٌّبعجخ ٌٍغشد، ٠وّجش هٓ سأ٠ٗ 

اٌشخظٟ 
انكفبءح 

انخزبمُخ 
٠غشُد ؽذصب أـاللب ِٓ عٕذاد ِزٕٛهخ فٟ ٚػو١بد 

رٛاط١ٍخ داٌخ 
٠وزض ثٍغزٗ، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌزوبْٚ ٚاٌزؼبِٓ ٚاٌوًّ انمُم 

اٌغّبهٟ، ٠شوت والِب ٠زالءَ ِن ٚػو١خ اٌزٛاطً 
 

 انمشازم انىضؼُبد انزؼهمُخ وانىشبط انممزشذ انزمىَم

٠ززوش ِؼّْٛ إٌض 
 .إٌّـٛق

 .٠غ١ت هٓ األعئٍخ

 .(وجش اٌو١ذ)اٌوٛدح ئٌٝ إٌض إٌّـٛق
 .٠ـشػ اٌّوٍُ أعئٍخ ؽٛي اٌّوٕٝ اٌوبَ ٌٍٕض إٌّـٛق

 ً٘ اشزشٜ عّبي اٌىجش األلشْ؟ ٌّبرا؟ 

مشزهخ 
 االوطالق

 ٠غ١ت هٓ األعئٍخ
 

٠ىزشف اٌظ١غ 
 .٠ٚٛكفٙب

 انمشزهخ األونً
 .ثٕبءاٌغًّ اٌّؾز٠ٛخ هٍٝ اٌظ١غ اٌّغزٙذفخ ثـشػ األعئٍخ 

 .رهت خمبل إنً انغىق واشزشي كجش انؼُذ
  الزشة ه١ذ األػؾٝػىذمب ِزٝ؟ 

 .رذ٠ٚٓ اٌغٍّخ ٚر٠ٍٛٓ اٌظ١غخ اٌّغزٙذفخ
 .رضجذ اٌظ١غخ ثأعئٍخ

 . ٘شةثؼذمب دخً اٌىجش ِٕضي األسٍِخ ِزٝ دخً اٌىجش ِٕضي األسٍِخ؟ 
 .رضجذ اٌظ١غخ ثأعئٍخ

 نمب عّن عّبي األسٍِخ ٟٚ٘ رزؾذس ِزٟ عّن عّبي األسٍِخ ٟٚ٘ رزؾذس؟ 
 ٌؾك اٌىجش

 .رضج١ذ اٌظ١غخ ثأعئٍخ
 .ٚػو١بد أخشٜ ٠شا٘ب اٌّوٍُ ِٕبعجخ

  .انمشزهخ انثبوُخ

 
 .انمشزهخ انثبنثخ

 فٟ اٌّىبْ إٌّبعت (ٌّب ، ثوذِب ، هٕذِب)ػن 
ًُ اٌلالَ   .رغ١ت اٌشّظ............٠َُؾ
 .الزشة ه١ذ اٌفـش ر٘جذ ِن أثٟ ئٌٝ ِؾً اٌّالثظ..............

 .٠ْٕٙٛ طالح اٌو١ذ............٠ز٘ت اٌّظٍْٛ ٌض٠بسح ألبسثُٙ

مشزهخ ثىبء 
 انزؼهمبد

٠زذسة هٍٝ اعزوّبي 
اٌظ١غ فٟ ٚػو١بد 

ِشبثٙخ ٠ٚغزضّش٘ب 
 .فٟ ٚػو١بد عذ٠ذح

 ٠ـشػ اٌّوٍُ أعئٍخ رغزذهٟ اإلعبثخ ثبعزوّبي اٌظ١غ اٌّىزشفخ
 .16 ص2اٌوٛدح ئٌٝ دفزش األٔشـخ ٚئٔغبص اٌزّش٠ٓ 

 

انزذسَت 
 واالعزثمبس
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مشكجخ 

انكفبءح 
 ٠زٛاطً ِن اٌغ١ش ٚ ٠فُٙ ؽذ٠ضٗ

 
مؤششاد 

انكفبءح 
٠غشد لظخ أـاللب ِٓ ِشب٘ذ رششذ ٌٍم١ُ 

 االعزّبه١خ 
انكفبءح 

انخزبمُخ 
٠غشُد ؽذصب أـاللب ِٓ عٕذاد ِزٕٛهخ فٟ 

 ٚػو١بد رٛاط١ٍخ داٌخ
٠جؾش هٓ اٌّوٍِٛخ ٠ٚٛكفٙب فٟ اٌزوج١ش انمُم 

 داة األوًآاٌشفٛٞ، ٠زؾٍٝ ة
 

 انمشازم انىضؼُبد انزؼهمُخ وانىشبط انممزشذ انزمىَم

. ٠ؾغٓ االعزّبم
٠غزشعن أؽذاس 
إٌض إٌّـٛق 
 .٠ٚزخ١ً ٔٙب٠خ ٌٗ

سعن عّبي ئٌٝ اٌغٛق ٚ٘ٛ ٠وذ ِب ثمٟ ِوٗ ِٓ ِبي، فظبدف سعال : انغُـبق
  ٠ُٕضي اٌخشاف ِٓ اٌشبؽٕخ

 إٌض إٌّـٛق: انغىـــذ
 أهذ اٌؾٛاس اٌزٞ عشٜ ث١ّٕٙب: انزؼهُمخ

مشزهخ 
 االوطالق

٠وجش ِوزّذا هٍٝ 
 .اٌّشب٘ذ ٚاألعئٍخ

 .ٔؾزفً ثىض١ش ِٓ األه١بد

 : رؾذس هٓ رؾؼ١شاد اٌو١ذ ِغزو١ٕب ثبٌظٛس اٌزب١ٌخ

 .انظىسح األونً
 ِبرا رشب٘ذ فٟ اٌظٛسح؟ 
 ٌّبرا ٠ٛعذ أٔبط وض١شْٚ؟ 

 ئرْ ِب ٟ٘ إٌّبعجخ اٌزٟ ٠ىضش ف١ٙب اٌّشزشْٚ
 ٌّبرا ٠أخزْٚ ِوُٙ األؿفبي؟ 

 

 .انظىسح انثبوُخ
 ِبرا رشب٘ذ فٟ اٌظٛسح؟ 

 ٌّبرا طٕوذ ٘زٖ اٌّشأح وً ٘زٖ األٔٛام؟ 
 ِب ٟ٘ اٌّٛاد اٌزٟ ٔغزوٍّٙب فٟ طٕن اٌؾ٠ٍٛبد؟ 

 و١ف ٔظٕن اٌؾ٠ٍٛبد؟ ِٓ ٠ؾىٟ ٌٕب؟ 

 

 .انظىسح انثبنثخ
 ِبرا ٠شزشٞ ٘زا اٌشعً؟ 

 طف ٘زا اٌىجش؟ 
 ٌّبرا ٠خزبس اٌّشزشٜ أفؼً وجش؟ 

 ٌّبرا ٠زثؼ اٌىجش؟ 
 ِٓ أٚي ِٓ رثؼ اٌىجش هلل؟ 

 

 .انظىسح انشاثؼخ
 ِبرا رشب٘ذ فٟ اٌظٛسح؟ 
 و١ف ٟ٘ ٘زٖ اٌّبئذح؟ 

 و١ف ُ٘ األؿفبي؟ ٌّبرا ِجزٙغْٛ؟ 
 ً٘ رؾت اٌو١ذ؟ ٌّبرا؟ 

 
 

مشزهخ ثىبء 
 انزؼهمبد

 رم٠ُٛ اٌزوبث١ش

ثٕبء فمشح ِٓ اٌظٛس اٌغبثمخ ٚرذاٌٚٙب ِب ث١ٓ اٌزال١ِز، رؾذ رٛع١ٗ ٚرظؾ١ؼ ِٓ 
 : اٌّوٍُ

لجً اٌو١ذ ر٘جذ األَ ئٌٝ اٌّؾً ٌششاء ٌٛاصَ اٌؾٍٜٛ، ٚثوذِب اشزشد 
، أِب األة فمذ ر٘ت ............ِب ٠ٍضِٙب هبدد ئٌٝ اٌذاس، ٚػوذ اٌذل١ك ٚ

 ............ئٌٝ اٌغٛق ٚاشزشٜ وجشب ع١ّٕب ٌٗ لشٔبْ ؿ٠ٛالْ
: ؽً اٌو١ذ فبعزّوذ اٌوبئٍخ ؽٛي اٌّبئذح ٕٚ٘أٚا ثوؼُٙ ثوؼب لبئ١ٍٓ

 .ه١ذن ِجبسن

انزذسَت 
 واالعزثمبس
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مشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚو١ذ ثٕبء 

اٌّوٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ إٌض 
اٌّىزٛة ٚ ٠غزوًّ اٌّوٍِٛبد 

اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة 

 
مؤششاد 

انكفبءح 
٠ٍزضَ ثمٛاهذ اٌمشاءح اٌظبِزخ ٠ٚؾزشَ ششٚؽ اٌمشاءح 

اٌغٙش٠خ، ٠ؾزشَ هالِبد اٌٛلف ٠ٚوجش هٓ فّٙٗ 
 ٌّوبٟٔ إٌض اٌغشدٞ ٠ٚؾزشَ ششٚؽ اٌوشع

انكفبءح 
انخزبمُخ 

٠غزوًّ اٌمشائٓ اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌغ١ش ٌغ٠ٛخ ٌفُٙ ِوبٟٔ 
اٌىٍّبد اٌغذ٠ذح، ٠ىزت اٌؾشٚف وزبثخ ِٕبعجخ ِٓ 

 ؽ١ش اٌشىً ٚاٌؼ
٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح انمُم 

 ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ
 

 انمشازم انىضؼُبد انزؼهمُخ وانىشبط انممزشذ انزمىَم

٠ؾغٓ االعزّبم 
 .٠ٚغ١ت هٓ اٌغإاي

ٔؾٓ فٟ شٙش اوزٛثش، ٚثوذ ٘زا اٌشٙش ٠أرٟ شٙش ٔٛفّجش، ٚف١ٗ : انغُبق
٠ؾزفً اٌغضائش٠ْٛ ثو١ذ 

سصٔبِخ أٚ ِب ٠شاٖ اٌّوٍُ ِٕبعجب : انغىذ
 رشاٖ ِٚب رغّوٗ فٟ ٘زا ا١ٌَٛ؟  عُ ٘زا اٌو١ذ ٚاروش ِب: انزؼهُمخ

مشزهخ 
 االوطالق

 ٠وجش هٓ اٌظٛس
٠ٍزضَ ثمٛاهذ اٌمشاءح 

 اٌظبِزخ
 
 

٠ىزشف اٌشخظ١بد 
 ٠ٚوجش هٕٙب

 
 

٠ؾزشَ ششٚؽ اٌمشاءح 
 اٌغٙش٠خ

 
 

 ٠غ١ت هٓ األعئٍخ
 
 

٠ٛكف اٌىٍّبد 
 اٌغذ٠ذح فٟ عًّ

 

  ِٚالؽلخ اٌظٛسح اٌّظبؽجخ ٌٍٕض27فزؼ اٌىزبة ص 
 ِبرا رشب٘ذ فٟ اٌظٛسح؟ 

 ثبٌمشة ِبرا ٠ٛعذ ٘إالء األشخبص؟ 
 اٌجٕزبْ رزؾذصبْ ِن اٌٌٛذ، ِبرا رمٛالْ ٌٗ؟ 
 رغغ١ً رٛلوبد اٌزال١ِز هٓ ِٛػٛم إٌض

 .رشن فغؾخ ٌٍزال١ِز ٌٍمشاءح اٌظبِزخ
 ِب ٘ٛ هٕٛاْ إٌض؟  -
 ؽذد شخظ١بد إٌض -

لشاءح إٌض لشاءح ّٔٛرع١خ ِٓ ؿشف اٌّوٍُ 
 ِغزوّال

 اإل٠ؾبء ٌزمش٠ت اٌّوٕٝ
ِـبٌجخ اٌزال١ِز ثبٌزذاٚي هٍٝ اٌمشاءح، 

 ٠جذأ ثبٌّزّى١ٕٓ ؽزٝ)فمشح /فمشح
 (ال ٠ذفن اٌّزأخش٠ٓ ئٌٝ اسرىبة األخـبء

٠ٕظؼ فٟ ٘زٖ اٌؾظخ )رز١ًٌ اٌظوٛثبد أصٕبء اٌمشاءح ٚششػ اٌّفشداد اٌغذ٠ذح 
 (اٌششػ اٌغ١بلٟ ال اٌّوغّٟ

 اٌىٍّخ رٛك١فٙب فٟ عٍّخ

 ٠مظذ اٌزال١ِز ِذاسعُٙ فٟ اٌظجبػ
 ٔؾش أثٟ وجش اٌو١ذ ثوذ اٌظالح

 ٠مظذْٚ
 ٠ٕؾشْٚ

 ٘بد ِوٕٝ وٍّخ اٌجٙغخ ِٓ إٌض -
 ٘بد ِوٕٝ وٍّخ اٌّٛدح ِٓ إٌض -

 .ِٕبلشخ اٌزال١ِز هٓ فؾٜٛ إٌض ٚاٌّوٕٝ اٌلب٘شٞ ٌٗ ثبألعئٍخ إٌّبعجخ
 19ص(ألشأ ٚأفُٙ)األعئٍخ ِشافمخ ٌٍٕض

 ِب اعُ اٌو١ذ اٌزٞ رؾذس هٕٗ إٌض؟  -
 اروش اٌوجبساد اٌذ ٠مٌٛٙب اٌّظٍْٛ ُٚ٘ فٟ اٌّغغذ؟  -
 ثّبرا ٠فشػ األؿفبي فٟ ٠َٛ اٌو١ذ؟  -
 .٠29ٕزمً اٌزال١ِز ٌٕشبؽ أصشٞ ٌغزٟ وزبة اٌز١ٍّز ص  -

مشزهخ ثىبء 
 انزؼهمبد

 

 ٠غ١ت هٓ األعئٍخ
٠مذَ أفىبسا أخشٜ 
 اعزٕبدا ئٌٝ رظٛسارٗ

 
 .٠ٕغض إٌشبؽ

 .ؿشػ أعئٍخ أخشٜ لظذ اإلٌّبَ ثبٌّٛػٛم
 .وزبثخ فٟ دفزش اٌمغُ

وزبثخ اٌؾشف١ٓ ٚفك األثوبد ٚاٌّغبفبد 
 (112د١ًٌ اٌىزبة ص)إٌّبعجخ

اٌزّش٠ٓ سلُ . ئٔغبص اٌزّبس٠ٓ فٟ دفزش األٔشـخ
  .13 ص4

انزذسَت 
 واالعزثمبس

  



  1 األعجىع2انممطغ  االخزمبػُخانمُم : انممطغ انزؼهُمٍ انغىخ انثبنثخ اثزذائٍ
فُٙ اٌّىزٛة انمُذان 
 ٔؾ٠ٛخ  رشاو١ت+(روّك فٟ إٌض)لشاءح انىشبط 

 د90انمذح 
 7 ٚ 6انسظخ 
مشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚو١ذ ثٕبء اٌّوٍِٛخ اٌٛاسدح 
فٟ إٌض اٌّىزٛة، ٠غزوًّ اٌّوٍِٛبد 
اٌٛاسدح فٟ إٌض ٠ٚم١ُ ِؼّٛٔٗ، ٠زؾىُ 

 فٟ ِغز٠ٛبد اٌٍغخ اٌىزبث١خ

 
مؤششاد 

انكفبءح 
٠وجش هٓ فّٙٗ ٌّوبٟٔ إٌض ٠ٚغزضّشٖ 
فٟ اوزغبة اٌلٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ اٌّخزٍفخ 

انكفبءح 
انخزبمُخ 

٠زوّك فٟ اٌفُٙ، ٠زوشف هٍٝ عّن 
 اٌّزوش ٠ٚٛكفٗ

٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ انمُم 
 اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ

 

 انمشازم انىضؼُبد انزؼهمُخ وانىشبط انممزشذ انزمىَم

٠غ١ت شف٠ٛب هٓ 
 .األعئٍخ

. اٌوٛدح ئٌٝ إٌض اٌّمشٚء ٚؿشػ أعئٍخ ؽٛي اٌّوٕٝ اٌلب٘شٞ ٌٍٕض
 ثّبرا اِزألد اٌذ١ٔب فٟ ٠َٛ اٌو١ذ؟ اروش ثوغ اٌّلب٘ش اٌذاٌخ هٍٝ رٌه؟ 

مشزهخ 
 االوطالق

 
٠مشأ فمشاد ِٓ إٌض 

لشاءح طؾ١ؾخ 
 
 

ع١ت هٓ األعئٍخ ة
 
 

٠ٛكف اٌىٍّبد 
اٌغذ٠ذح فٟ عًّ 

 
 

عّن اي٠ىزشف 
 .اٌّزوش اٌغبٌُ

 (رؼمك فٍ انىض +أداء لشاءح )انمشزهخ األونً 
ر١ٍٙب لشاءح عٙش٠خ  ٠وٛد اٌّوٍُ ئٌٝ إٌض ٠ٚمشأٖ وبِال لشاءح عٙش٠خ ِغزشعٍخ

 (رغغ١ذ األ٘ذاف اٌؾظ ؽشو١خ) ِوجشح
. ٠ـشػ اٌّوٍُ أعئٍخ اٌزوّك فٟ ِوٕٝ إٌض

   ثُ ٠ز١ّض ٘زا اٌو١ذ هٓ عبئش األه١بد؟
ئٌٝ أ٠ٓ ٠زٛعٗ إٌبط طج١ؾخ اٌو١ذ؟ ٌّٚبرا؟   -
و١ف ٠غزمجً اٌىجبس ٚاٌظغبس ٘زا اٌو١ذ؟   -
ٟ٘ اٌوجبساد اٌّزذاٌٚخ فٟ ٘زٖ إٌّبعجخ؟   ِب -

 (ثىبء انفمشح أو اندمهخ انمزضمىخ انظبهشح انىسىَخ) انمشزهخ انثبوُخ
  اٌوٛدح ئٌٝ اٌفمشح األخ١شح ِٓ إٌض اٌّمشٚء ٚؿشػ أعئٍخ ٘بدفخ ٌجٕبء

. اٌفمشح
 ٠ٚغزّن شًّ ْٚاٌّزجبهذ، ٠ٚزمبسة ـْٛاٌّزخبطّـاٌو١ذ ٠َٛ اٌّٛدح ٚاألٌفخ ٠زظبٌؼ ف١ٗ 

. األلبسة

 ٌُوزبثخ اٌفمشح هٍٝ اٌغجٛسح ٚر٠ٍٛٓ عّن اٌّزوش اٌغب .
 ِشاعوخ عش٠وخ ؽٛي ِب رُ دساعزٗ ِٓ خالي اٌغٍّخ .
ِشالجخ ....ٚسدد فٟ اٌغٍّخ أفوبي، اوزت ٚاؽذا ِٕٙب هٍٝ ٌٛؽزٟ -

. فزظؾ١ؼ
  ٔفظ اٌشٟء ِن أعّبء ٚؽشٚف
ِب ٟ٘ اٌؾشٚف اٌزٟ أزٙذ ثٙب األعّبء اٌٍّٛٔخ؟  : ٠غأي اٌّوٍُ -

 ٟٚسدد ٘زٖ اٌىٍّبد ف : اٌّفشد  اٌغّن  اٌّزوش  اٌّإٔش .
 ًأؽٛي االعُ اٌّفشد ئٌٝ عّن اٌّزوش اٌغبٌُ ِض  :

. طٍٝ اٌّغٍّــْٛ طالح اٌو١ذ  طٍّٝ اٌّغٍُ طالح اٌو١ذ
. اٌجشرمبي............... ٠مـف   ٠مـف اٌفالػ اٌجشرمبي
............... ٠ؾت اٌّوٍُ  ٠ؾت اٌّوٍُ اٌّغزٙذ

.................. عٍّذ هٍٝ   عٍّذ هٍٝ اٌضائِش
 ..........اٌّغٍّْٛ، اٌّغزٙذ٠ٓ، اٌضائش٠ٓ: عّن اٌّزوش اٌغبٌُ ِضً

:  أكمم زغت انمثبل
 .هبد اٌّٙبعش ئٌٝ ٚؿٕٗ هبد اٌّٙبعشْٚ ئٌٝ ٚؿُٕٙ

لبْٔٛ اٌّشٚس  ٠ؾزشَ اٌغبئك 
 (100دنُم انكزبة ص )ثمُخ انزذسَجبد انممزشزخ 

مشزهخ ثىبء 
 انزؼهمبد

٠غ١ت هٓ األعئٍخ 
٠مذَ أفىبسا أخشٜ 

اعزٕبدا ئٌٝ رظٛسارٗ 
 

 .٠ٕغض إٌشبؽ

 
ؿشػ أعئٍخ أخشٜ لظذ اإلٌّبَ ثبٌّٛػٛم 

 .ئٔغبص اٌزّبس٠ٓ فٟ دفزش األٔشـخ
انزذسَت  .17ص (أٚكف عّن اٌّزوش اٌغبٌُ)

 واالعزثمبس

  



  1 األعجىع2انممطغ  االخزمبػُخانمُم : انممطغ انزؼهُمٍ انغىخ انثبنثخ اثزذائٍ
فُٙ اٌّىزٛة انمُذان 
طشف  +(أداء ٚفُٙ)لشاءح انىشبط 

د 90انمذح 
 9 ٚ 8انسظخ 
مشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚو١ذ ثٕبء اٌّوٍِٛخ 

اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة، ٠زؾىُ 
 .فٟ ِغز٠ٛبد اٌٍغخ اٌىزبث١خ

 
مؤششاد 

انكفبءح 
٠وجش هٓ فّٙٗ ٌّوبٟٔ إٌض ٠ٕٚـك اٌؾشٚف ِٓ 

٠زوشف هٍٝ ؽشٚف االعزمجبي ِٚخبسعٙب اٌظؾ١ؾخ، 
. (عـ، عٛف)

انكفبءح 
انخزبمُخ 

٠مشأ ٔظٛطب ِٓ ِخزٍف األّٔبؽ، ِن اٌزشو١ض هٍٝ 
إٌّؾ اٌغشدٞ، ٚرزىّْٛ ِٓ عّز١ٓ ئٌٝ صّب١ٔٓ 
وٍّخ أغٍجٙب ِشىٌٛخ، لشاءح ع١ٍّخ ٠ٚفّٙٙب 

٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح انمُم 
ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ 

 

 انمشازم انىضؼُبد انزؼهمُخ وانىشبط انممزشذ انزمىَم

 .٠غ١ت هٓ األعئٍخ

اٌوٛدح ئٌٝ إٌض اٌّمشٚء ٚرٍخ١ظٗ ثأعئٍخ ٘بدفخ 
ِبرا سأد اٌفشاشخ؟ ِٚبرا لبٌذ ٌٙب؟  

ثّب سدد ه١ٍٙب إٌٍّخ؟  
 ً٘ وبٔذ اٌفشاشخ ِؾمخ ف١ّب لبٌزٗ؟ ٌّبرا؟ 

مشزهخ 
 االوطالق

٠ىزشف اٌشخظ١بد 
٠ٚوجش هٕٙب 

 
 

٠مشأ فمشاد ِٓ إٌض 
لشاءح ع١ٍّخ 
ِٚغزشعٍخ 

 
 

٠غ١ت هٓ األعئٍخ 
 
 

٠ٛكف اٌغ١ٓ 
 .ٚعٛف فٟ عًّ

 (داء وفهمألشاءح )انمشزهخ األونً
  ٚلشاءح إٌض لشاءح طبِزخ٠27ـٍت اٌّوٍُ ِٓ اٌزال١ِز فزؼ اٌىزت ص  .
 (رغغ١ذ األ٘ذاف اٌؾظ ؽشو١خ) ر١ٍٙب لشاءح عٙش٠خ ِوجشح 
  ٠فغؼ األعزبر اٌّغبي ٌٍّزو١ٍّٓ ٌألداء ِشوضا هٍٝ ؽغٓ اٌمشاءح

. ٚعٛدرٙب، ٚهٍٝ ِٓ ٌُ ٠مشأ فٟ اٌؾظز١ٓ اٌغبثمز١ٓ
 ٠ـشػ اٌّوٍُ األعئٍخ .
ثّبرا ٠فشػ األؿفبي ٠َٛ اٌو١ذ؟ ٚهٕذ ِٓ ٠ز٘جْٛ؟   -
  ٠غزّن شًّ اٌوبئٍخ فٟ اٌو١ذ
اروش ِٕبعجبد أخشٜ ٠غزّن ف١ٙب شًّ اٌوبئٍخ؟   -
. اعزخشط ِٓ إٌض ل١ُ اٌو١ذ -

 (انفمشح أو اندمم انمزضمىخ انمبػذح اإلمالئُخ ثىبء) انمشزهخ انثبوُخ
 اٌوٛدح ئٌٝ إٌض اٌّمشٚء ٚثٕبء اٌغًّ ثـشػ أعئٍخ ٘بدفخ .
داء اٌظالح، ٠ٕظشف اٌىجبس ٌز١ٙئخ ِبرا؟  أثوذ  -

. ـُىسشون فُهب أضبزُهمعــَىظشف انكجبس نزهُئخ األمبكه انزٍ 

 (عـ)رذ٠ٚٓ اٌغٍّخ ٚر٠ٍٛٓ ؽشف االعزمجبي
ِٚبرا أؽؼشٚا أ٠ؼب ٌّٚبرا؟   -

.  َسزبخىن إنُهبعىفأزضشوا انىعبئم انزٍ 

 "ـ١ٕؾشْٚ ف١ٙب أػبؽ١ُٙعــ"الؽلٛا اٌوجبسح  -
. اخزش اإلعبثخ اٌظؾ١ؾخ -

 ثوذ ل١ًٍأٚ ٠ٕؾشٚٔٙب ا٢ْ  أٚ ٠ٕؾشٚٔٙب لجً ل١ًٍٔؾشٚ٘ب 
 " ٠ؾزبعْٛ ئ١ٌٙبعٛف"ٔفظ اٌوًّ ِن اٌوجبسح 

:   ِضً"عـ ، عٛف"ئرْ هٕذِب أس٠ذ اٌم١بَ ثوًّ ِب ثوذ ِذح أعزوًّ 

. أصٚس عذرٟ ِغبءعــ  ألٛي، فأس٠ذ ص٠بسح عذرٟ فٟ اٌّغبء
 أعبفش ثبٌـبئشح عٛف  ألٛي فأٔٛٞ اٌغفش ثبٌـبئشح االعجٛم اٌّمجً

.... ـأشزشٞعـ  لٛي ع١ذ فٟ٘ذ٠خ ئْ رؾظٍذ هٍٝ ِوذيةٚهذن أثٛن 

 عىف وسزفم غذا/عىزهت فٍ صَبسح: مثم(عـ، عىف) اعزؼمم

مشزهخ ثىبء 
 انزؼهمبد

٠غ١ت هٓ األعئٍخ 
٠مذَ أفىبسا أخشٜ 

 اعزٕبدا ئٌٝ رظٛسارٗ
 .٠ٕغض إٌشبؽ

ؿشػ أعئٍخ أخشٜ لظذ اإلٌّبَ ثبٌّٛػٛم 
رطجُك ػهً كشاط انمغم 

 .ػن اٌغ١ٓ ٚعٛف فٟ اٌّىبْ إٌّبعت

 ـٕشزشٞ وجشب وج١شا..ٚهذٟٔ أثٟ ثإٔٔب 
 أعبهذ أِٟ فٟ رؾؼ١ش ووه اٌو١ذ.....
 ٔضٚس عذٞ ٚعذرٟ طج١ؾخ ٠َٛ اٌو١ذ....

 ٔٙذٞ اٌّؾزبع١ٓ ِٓ ٌؾُ اٌو١ذ....

انزذسَت 
 واالعزثمبس

  



  1 األعجىع2انممطغ  االخزمبػُخانمُم : انممطغ انزؼهُمٍ انغىخ انثبنثخ اثزذائٍ
فُٙ اٌّىزٛة انمُذان 
 (ِشؽجب سِؼبْ )ِؾفٛكبدانىشبط 

د 45انمذح 
 10انسظخ 
مشكجخ 

انكفبءح 
اٌّوٍِٛخ اٌٛاسدح  ٠مشأ ٠ٚو١ذ ثٕبء ٠فُٙ ِب

فٟ إٌض اٌّىزٛة، ٠غزوًّ اٌّوٍِٛبد 
اٌٛاسدح فٟ إٌض ٠ٚم١ُ ِؼّٛٔٗ 

 
مؤششاد 

انكفبءح 
٠إدٞ أداء ِٕغّب ِٕبعجب ٌٍّمبَ 

٠ٚزفبهً ِن ِوبٟٔ إٌض 
انكفبءح 

انخزبمُخ 
٠مشأ ٔظٛطب شوش٠خ ثغ١ـخ، ٠فّٙٙب 

٠ٚؾفلٙب 
٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ انمُم 

اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ 

 

 انمشازم انىضؼُبد انزؼهمُخ وانىشبط انممزشذ انزمىَم

 .٠غ١ت هٓ األعئٍخ
ِب اعُ اٌو١ذ اٌزٞ لشأٔبٖ فٟ إٌض؟  

ٔؾزفً ثو١ذ ٠غجمٗ، ِب اعُ ٘زا اٌو١ذ؟  
 ثوذ ِبرا ٔؾزفً ثو١ذ اٌفـش؟ 

مشزهخ 
 االوطالق

٠ٕظذ ٠ٚؾغٓ 
. االعزّبم

 
 

. ٠غ١ت هٓ األعئٍخ
 
 

 .ؽفق ٠غزلٙش ِب

. انمشزهخ األونً
 ٠وشع اٌّوٍُ اٌّؾفٛكخ ثبعزوّبي اٌٛع١ٍخ إٌّبعجخ .
 لشاءح عٙش٠خ ِٓ ؿشف اٌّوٍُ ر١ٍٙب لشاءاد فشد٠خ .
 ٌم١بط ِذٜ فُٙ اٌزال١ِز رمذ٠ُ ششػ ِجغؾ ٚؿشػ أعئٍخ .
هّب ٠زؾذس إٌض؟   -
ثّبرا ٠غزجشش اٌّغٍُ هٕذِب  -
٘الي سِؼبْ؟   (٠لٙش)٠ًٙ -
 ًشٙش سِؼبْ : ٕ٘بن هجبسح ٔشدد٘ب فٟ ٘زا اٌشٙش اٌفؼ١

 
. اكمهىا انؼجبسح

ٚاٌخشٛم  طالح ٚاٌزوشي٘ٛ شٙش ٌٍظَٛ ٚا
ِٚبرا أ٠ؼب؟   -
 أعئٍخ أخشٜ رخذَ ِوٕٝ اٌّؾفٛكخ.  
 اٌزـشق ئٌٝ اٌىٍّبد اٌغذ٠ذح ٌششؽٙب .

. انمشزهخ انثبوُخ
  ٠زُ رغضئخ اٌّؾفٛكخ ئٌٝ أعضاء
 رؾف١ق اٌغضء األٚي. 
 اعزلٙبس وبًِ اٌّؾفٛكخ فٟ آخش اٌّمـن .

مشزهخ ثىبء 
 انزؼهمبد

. ٠غ١ت هٓ األعئٍخ
 .ؽفقا ٠غزلٙش َ

ؿشػ أعئٍخ أخشٜ لظذ اإلٌّبَ ثبٌّٛػٛم 
 .اعزلٙبس اٌغضء اٌّؾفٛف

انزذسَت 
 واالعزثمبس

  



  1 األعجىع2انممطغ  االخزمبػُخانمُم : انممطغ انزؼهُمٍ انغىخ انثبنثخ اثزذائٍ
اٌزوج١ش اٌىزبثٟ فُٙ اٌّىزٛة ٚانمُذان 
روج١ش وزبثٟ  +(ٚفُٙ أداء) لشاءحانىشبط 

 د90انمذح 
 12 11ٚانسظخ 
مشكجخ 

انكفبءح 
٠م١ُ ِؼّْٛ إٌض اٌّىزٛة، ٠زؾىُ 

فٟ ِغز٠ٛبد اٌٍغخ اٌىزبث١خ ٠ٕٚزظ 
ِٕظٛطبد ؽغت ٚػو١خ اٌزٛاطً 

 
مؤششاد 

انكفبءح 
٠وجش هٓ فّٙٗ ٌّوبٟٔ إٌض ٠ٚٛكف ِوغّٗ 

اٌٍغٛٞ إٌّبعت ٠ٕٚلُ ئٔزبعٗ ٚفك إٌّؾ 
اٌغشدٞ 

انكفبءح 
انخزبمُخ 

٠ٕلُ ئٔزبعٗ ٚفك ّٔؾ إٌض اٌغشدٞ 

٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ انمُم 
اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؿ١ٕخ 

 

 انمشازم انىضؼُبد انزؼهمُخ وانىشبط انممزشذ انزمىَم

٠ززوش أؽذاس 
ٚٞ(خ١ب١ٌخ/ؽم١م١خ)لظخ

 .ه١ذ عشد٘ب

   رٍخ١ض إٌض اٌّمشٚء ثأعئٍخ ِٛعٙخ؟
 ٝاروش ثوغ ِلب٘ش ه١ذ األػؾ. 
 أوٍّٛا.............اٌو١ذ ٠َٛ ٌـ 

مشزهخ 
 االوطالق

٠خزبس هجبساد ِزوٍمخ 
. ثبٌزؾؼ١ش ٌو١ذ األػؾٝ

 
٠غ١ت هٓ األعئٍخ 
ِٛكفب ِب أزمبٖ ِٓ 
عًّ ِٚب ٠وشفٗ هٓ 
 .أعٛاء ه١ذ األػؾٝ

. 27اٌوٛدح ئٌٝ إٌض اٌّىزٛة ص 
 ٍُلشاءح إٌض لشاءح ِوجشح ِٓ ؿشف اٌّو. 
 لشاءاد فشد٠خ ٚافشح ِٓ ثوغ اٌزال١ِز .
 ؿشػ أعئٍخ ؽٛي اٌم١ُ اٌٛاسدح فٟ إٌض ٚاٌزشو١ض ه١ٍٙب. 
اٌزشو١ض هٍٝ اٌفمشح )ِبرا ٠فوً إٌبط فٟ ٠َٛ ه١ذ األػؾٝ؟  -

 (األخ١شح
. فٟ ه١ذ األػؾٝ ٠زغبفش إٌبط ٠ٚزجبدٌْٛ اٌزٙبٟٔ -
 ..............فٟ ه١ذ األػؾٝ ٠زظبٌؼ اٌّزخبطّْٛ ٠ٚزمبسة -

 ئرْ ه١ذ األػؾٝ ٘ٛ ٠َٛ ِبرا؟  -

 ...ه١ذ األػؾٟ ٠َٛ اٌزغبفش ٚرجبدي اٌزٙبٟٔ، ٠َٛ اٌّٛدح ٚاألٌفخ

  ٍٟوزبثخ اٌم١ّخ اٌخٍم١خ هٍٝ اٌغجٛسح لشاءرٙب ِٚـبٌجخ اٌزال١ِز اٌزؾ
. ثٙب

 ( 27وزبة اٌز١ٍّز ص ) اٌوٛدح ئٌٝ ٔض اٌو١ذ ِغذدا
ِب اعُ اٌو١ذ اٌٛاسد فٟ إٌض؟  

رفىَح انزالمُز 

ِن صِالئه ِالشأ إٌض ع١ذا صُ اوزت اٌوجبساد ٚاٌغًّ اٌّزوٍمخ  -
 .ثبٌزؾؼ١ش ٌو١ذ األػؾٝ

أعت هٓ األعئٍخ ِٕزم١ب ِب رؾزبط ئ١ٌٗ ِّب وزجزٗ ِٚب روشفٗ هٓ ه١ذ  -
. األػؾٝ

االعزوبٔخ )  رٚ اٌؾغخ10ؽً ه١ذ األػؾٝ، ِزٝ وبْ رٌه؟ فٟ  -
. (ثشصٔبِخ هٕذ اٌوغض

االعزؼذاد نهؼُذ 

ً٘ اشزشٜ أثٛن وجش اٌو١ذ؟ ِزٝ؟   -
و١ف وبْ اٌىجش؟ أ٠ٓ ٚػوٗ؟   -
ً٘ ٔلفذ أِه إٌّضي ١٘ٚأرٗ؟ ً٘ ؽؼشد اٌؾ٠ٍٛبد؟   -
ً٘ اشزشد ٌىُ اٌّالثظ اٌغذ٠ذح؟ ًٚ٘ ٚػوذ ٌه اٌؾٕبء  -

ٚألخٛره؟  
ٚأٔذ ِبرا فوٍذ؟ أٌوجذ ِن اٌىجش ٚفشؽذ ثٗ؟   -
 و١ف وبْ ئؽغبعه ثٙزٖ األعٛاء؟  -

مشزهخ ثىبء 
 انزؼهمبد

٠ؾذد هٕبطش خـبؿخ 
. اٌغشد

 .٠ىًّ إٌبلض

 .اسثظ اندمم انمزسظم ػهُهب فٍ شكم فمشح

 رٚ اٌؾغخ ؽً ه١ذ األػؾٝ، لجً اٌو١ذ ثأ٠بَ ر٘ت أثٟ 10فٟ 
ئٌٝ اٌغٛق ٚاشزشٜ ٌٕب وجشب ع١ّٕب ٌٗ لشٔبْ ٚٚػوٗ فٟ فٕبء اٌذاس 

 ......... صُ لذَ ٌٗ اٌؾش١ش ٚاٌّبء، أِب أِٟ فمذ ٔلفذ اٌج١ذ

 رؼبثُش أخشي

انزذسَت 
 واالعزثمبس

  



  1انذسط  انممطغ انثبوٍ انغىخ انثبنثخ اثزذائٍ
 األهذاد ٚاٌؾغبةانمُذان 
 (2 )999 ئٌٝ 0األهذاد ِٓ انىشبط 

 د45انمذح 
 2 ٚ 1انسظخ 

٠زؾمك ِٓ طؾخ  ٠الؽق ٠ٚىزشف،انمُم 
٠غزوًّ اٌزش١ِض  إٌزبئظ ٠ٚظبدق ه١ٍٙب،

اٌوبٌّٟ 

 
مؤششاد 

انكفبءح 
 ٚاٌّئبد، اٌوششادَٚ ا٢ؽبد اسقأ٠و١ٓ 

 ٠ٚفىه األهذاد ثوذح و١ف١بد
انكفبءح 

انخزبمُخ 
٠ؾً ِشىالد ثزغ١ٕذ ِوبسفٗ اٌّزوٍمخ 

ثبألهذاد ٚاٌؾغبة 
مشكجخ 

انكفبءح 
٠ىزت  ٠1000ٚزوشف هٍٝ أهذاد أطغش ِٓ 

األهذاد ٠ٚفىىٙب ٠ٚشوجٙب ثزٛك١ف ٌوٍّزٟ 
 اٌغّن ٚاٌؼشة

 

 انمشازم انىضؼُبد انزؼهمُخ وانىشبط انممزشذ انزمىَم

٠غ١ت هٍٝ 
 شف١ٙب

 :انزؼهُمخ
  رظبهذ٠ب صُ رٕبص١ٌب، ٚٔفظ اٌوًّ ِن اٌّئبد10، ٠10ـبٌت اٌّزو١ٍّٓ ثبٌوذ 

 :أوًّ اٌشش٠ؾ اٌوذدٞ ر١ٕ٘ب
30-40-....-90    200-300-....-800 

مشزهخ 
 االوطالق

٠مشأ اٌٛػو١خ 
 ٠ٚفُٙ ِفشدارٙب

 
 
 

٠زّىٓ ِٓ 
اٌٛطٛي 

ثاعشاءارٗ ئٌٝ 
 ٔٙب٠زٙب

 
 

٠وشع هٍّٗ 
٠ٚمبسٔٗ ِن 

 صِالئٗ
 
 
 

٠ىزت األهذاد 
 سل١ّب ٚؽشف١ب

 
 

٠غغذ ِوبسفٗ 
ثـش٠مخ 
 طؾ١ؾخ

 واالكزشبف مشزهخ انجسث - 
 24هشع اٌٛػو١خ اٌّذٚٔخ هٍٝ وزبة اٌش٠بػ١بد ص-1

 :ششػ اٌّؾزٜٛ ِٓ لجً اٌّوٍُ
دط، ٠ش٠ذ اٌـفً ششاء اٌٍٛؽخ 1دط 10ٚدط ٚ 100ثبعزوّبي لـن ٔمذ٠خ ِٓ فئخ 

فىُ لـوخ ِٓ وً .  دط854اٌّغٕبؿ١غ١خ اٌزٟ صّٕٙب 
 فئخ ٠ٍضِٗ ٌٍؾظٛي هٍٝ اٌّجٍغ اٌّـٍٛة؟

  :انمىبلشخ وانزجبدل
 رظ١ُّ اٌغذٚي اٌّمبثً هٍٝ اٌغجٛسح ر١ّٙذا ٌٍوًّ

 هًّ فشدٞ ثبٌزٛاصٞ هٍٝ األٌٛاػ
  ئٌٝ ِئبد ٚهششاد ٚآؽبد854رفى١ه اٌّجٍغ 

 وُ هذد اٌّئبد؟ 
 وُ ٠ٍضِٕب ِٓ ِئبد ئرْ ٌٍؾظٛي هٍٝ ٘زا اٌوذد؟

 ٔفظ اٌشٟء ِن اٌوششاد ٚا٢ؽبد
 8َم 5ٚ 4 ٟ٘ 854

 :اٌزذسط ٌىزبثخ اٌّجٍغ اٌّـٍٛة هٍٝ شىً
  ِشاد8؟ رىشس 100وُ رىشس اٌوذد 

 100*8 ِئبد ٚٔىزجٙب 8 أٚ 8*100فٕمٛي ئرْ 
 ٔفظ اٌشٟء ِن اٌوششاد

 رجغ١ؾ اٌىزبثخ اٌغبثمخ العزوّبي األلٛاط
٘زٖ ٟ٘ اٌـش٠مخ اٌزٟ ارجوٙب أ٠ّٓ، فّب ٟ٘ 

 ؿش٠مخ أ١ِٓ، ِٚب ٟ٘ ؿش٠مخ ِش٠ُ؟

 4+50+800=854:ِش٠ُ  8َم 5ٚ 4 = 854: أ١ِٓ

 :انسىطهخ وانزأعُظ

 ٠ّىٕٕب رفى١ه اٌوذد ثزىشاس اٌّئبد ٚاٌوششاد ٚوزبثزٗ هٍٝ شىً
324 = (3 x 100) + (2 x 10) + 4 

 :مشزهخ اإلودبص
 ِـبٌجخ اٌّزو١ٍّٓ ثىزبثخ األهذاد هٍٝ راد إٌّٛاي. 1

 717 عجن ِبئخ ٚعجوخ هشش 7+10+700 7َم7ٚ1

 : ِـبٌجخ اٌّزو١ٍّٓ ثزىٍّخ اٌّغبٚاح هٍٝ ٘زا إٌّٛاي.2
548 = 500+40+8 = (5x100)+(4x10)+8 

مشزهخ 
ثىبء 

 انزؼهمبد

٠ٕغض اٌزّبس٠ٓ 
 فشد٠ب

  :انزمشن
 . فٟ اٌؾظخ اٌضب١ٔخ15ؽً اٌزّبس٠ٓ ص 

 وزبثخ وً هذد ِمذَ ثبٌجـبلبد ٚاألهّذح هٍٝ شىً سلّٟ .1
 رؾذ٠ذ األهذاد اٌّزغب٠ٚخ ثوذ ؽغبة وً ثـبلخ .2
 اٌجؾش هٓ اٌوذد اٌذخ١ً فٟ اٌّغّٛهخ   .3
 ئوّبي اٌغذٚي هٍٝ ؽغت إٌّٛاي .4

انزذسَت 
و 

 االعزثمبس

 رخظض اٌؾظخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبس٠ٓ هٍٝ دفزش األٔشـخ: ِالؽلخ
  



 2انذسط  انممطغ انثبوٍ انغىخ انثبنثخ اثزذائٍ
 

 اٌفؼبء ٚإٌٙذعخانمُذان 
 رّض١الد ث١ب١ٔخ ِٚخــبد انذسط
 د45انمذح 

 4 ٚ 3انسظخ 
 ٠الؽق ٠ٚىزشف، ٠ٚزؾمك ِٓ طؾخ انمُم 

إٌزبئظ ٠ٚظبدق ه١ٍٙب، ٠ٚغزوًّ 
 اٌزش١ِض اٌوبٍِٟ ٠ٚوًٍ ئعبثبرٗ

 
مؤششاد 

انكفبءح 
٠مشأ اٌزّض١ً اٌج١بٟٔ ٠ٚؾذد ل١ُ وً ٔمـخ ِٕٗ، 
 ٠ٚؾذد ٔمـخ فٟ اٌّغزٛٞ ثٕبء هٍٝ ِوـ١بد 

انكفبءح 
انخزبمُخ 

٠ؾً ِشىالد ِزوٍمخ ثبٌفؼبء، ٠ٚظف أٚ ٠ٕمً 
أشىبي فٟ اٌّغزٛٞ، ٠ٚغزوًّ اٌّظـٍؾبد 

 إٌّبعجخ
مشكجخ 

انكفبءح 
٠زوشف هٍٝ رٕل١ُ األش١بء فٟ اٌّغزٛٞ 

 ٠ٚغزوًّ روبث١ش إٌٙذعخ إٌّبعجخ

 

 انمشازم انىضؼُبد انزؼهمُخ وانىشبط انممزشذ انزمىَم

٠غّن 
٠ٚغ١ت هٓ 

 .األعئٍخ

: انسغبة انزهىٍ
  ِٓ خالي هشػٙب ثوذح ؿشق1000ِـبٌجخ اٌز١ٍّز ثىزبثخ أهذاد أطغش ِٓ 

 (5x10)+(3x100)   ،  5+20+400َ  ،  7م5ٚ8

مشزهخ 
 االوطالق

٠غزشعن 
ِوٍِٛبد 

ؽٛي 
 اٌّشطٛفخ

 
 

٠ظُّ 
اٌّخـؾ ثٕبء 

هٍٝ 
ِوٍِٛبد 

 ِوـبح
 
 

٠غ١ت هٓ 
. األعئٍخ

 
 

٠مشأ اٌزّض١ً 
اٌج١بٟٔ 

 ٠ٚؾذد ل١ّٗ
 

٠ىزشف 
اٌواللخ ث١ٓ 

اٌشعُ 
 ٚاٌغذٚي

 
 
 

 :مشزهخ انزسفُض
  ٍٝ؟ خ١ٍفخ(خ١ٍفخ، ثبرشٚٔبط، رب٠ج١ٗ)ِب ٘ٛ اٌجشط األه  
  سعّٕب األثشاط هٍٝ شىً أهّذح، و١ف ٔشعّٙب؟ ٌٛ 

 (فزشح انمالزظخ)أكزشف 
  ٠ـٍن اٌز١ٍّز هٍٝ ٔض اٌّشىٍخ ثوذ

صاسٚا ِىزجخ  ِغّٛهخ ِٓ اٌزال١ِز : رمذ٠ّٙب وّب ٠ٍٟ
هذدُ٘  اٌّذسعخ ِٓ عبٔفٟ ئٌٝ عٛاْ، ٌٚمذ وبْ 

ِشعِٛب ؽغت اٌشىً اٌّشعَٛ فٟ  .اٌىزبة
اٌغفٍٝ    اٌغٙخ ا١ٌغشٜ هذد اٌزال١ِز ِٚٓ اٌغٙخ ِٓ

 .أشٙش اٌض٠بسح
  ٖ٠ؾجز سعُ اٌشىً رذس٠غ١ب ثبرجبم ٘ز

اٌشعِٛبد ٚرؾذ٠ذ ٔمـخ اٌزمبء اٌفٛاطً 
اٌزذسط ؽزٝ اٌٛطٛي ئٌٝ اٌشىً اٌّـٍٛة 

 .ثوذ سثؾ إٌمبؽ ثخؾ ِٕىغش
 :اإلخشاءاد

 ٠غزو١ٓ اٌّوٍُ ثبٌغذٚي ا٢رٟ ٠ّٚألٖ ِن اٌزال١ِز عّبه١ب ثوذ ِٕبلشخ وً ؽبٌخ 

 خىان مبٌ أفشَم مبسط فُفشٌ خبوفٍ انشهش

 200 250 200 150 100 50 انؼذد

 وُ هذد اٌضٚاس فٟ شٙش ِبسط؟ -
 ِب ّ٘ب اٌشٙشاْ اٌٍزاْ شٙذا ٔفظ هذد اٌضٚاس؟ -
 ِب ٘ٛ اٌشٙش اٌزٞ شٙذ أوجش هذد ِٓ اٌضٚاس؟ -
 ِٚب ٘ٛ اٌشٙش اٌزٞ شٙذ ألً هذد ِٓ اٌضٚاس؟ -
 ِٓ خالي اٌخؾ اٌشاثؾ ث١ٓ إٌمبؽ، ِبرا ٔغزٕزظ ِٕٗ؟ وبْ ِزظبهذا صُ أخفغ -
 اٌظؾ١ؾخ ٚئثوبد اٌخبؿئخ ثوذ إٌّبلشخ ٠زُ اٌزظذ٠ك هٍٝ األعٛثخ .

 أودض 
  َهشع اٌّخـؾ ثبألهّذح اٌخبص ثزغغ١ً هذد األ٠ب

  أشٙش6اٌّّـشح ؿ١ٍخ 
 رخـ١ؾ عذٚي ِشبثٗ ٌّب عجك ٍِٚئٗ ِٓ اٌزال١ِز: 

 
 

 

: رؼهمذ
 اعزٕجبؽ اٌخالطخ إٌّبعجخ ٌّغزٜٛ اٌزال١ِز 

 ٔغزوًّ اٌزّض١الد اٌج١ب١ٔخ ٚاٌّخــبد إلهـبء طٛسح ٌٍؾغبثبد ٚاٌغذاٚي

 ج م أ م ف ج الشهر

األيام عدد  10 16 8 10 4 3 

مشزهخ 
ثىبء 

 انزؼهمبد

٠ٕغض 
 اٌزـج١مبد

 :أرمشن
 الؽق اٌّخـؾ ٚأوًّ اٌغذٚي (2الؽق اٌزّض١ً اٌج١بٟٔ ٚأعت هٓ األعئٍخ    (1
 ًِء عذٚي ثٕبء هٍٝ ِخـؾ (أثؾش  الؽق اٌزّض١ً ٚأوًّ اٌغذٚي (3

رذسَت 
 واعزثمبس

  رخظض اٌؾظخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبس٠ٓ هٍٝ دفزش األٔشـخ: ِالؽلخ



 3انذسط  انممطغ انثبوٍ انغىخ انثبنثخ اثزذائٍ
 

 اٌّمبد٠ش ٚاٌم١بطانمُذان 
 ِمبسٔخ عوبد انذسط
 د45انمذح 

 6 ٚ 5انسظخ 
 ٠الؽق ٠ٚىزشف، ٠ٚزؾمك ِٓ طؾخ انمُم 

إٌزبئظ ٠ٚظبدق ه١ٍٙب، ٠ٚغزوًّ 
 اٌزش١ِض اٌوبٍِٟ ٠ٚوًٍ ئعبثبرٗ

 
مؤششاد 

انكفبءح 
٠زوشف هٍٝ ِفَٙٛ اٌغوخ ٚهٍٝ اٌٍزش 

ٚاٌغٕزٍزش وٛؽذاد ٌٍم١بط، ٚهٍٝ األٚه١خ 
 اٌّغزوٍّخ فٟ اٌو١ٍّخ

انكفبءح 
انخزبمُخ 

٠مبسْ عوبد ثشىً ِجبشش أٚ غ١ش ِجبشش 
 .٠ٚؾٛي ل١ّٙب

مشكجخ 
انكفبءح 

٠زوشف هٍٝ ٚؽذاد اٌم١بط اٌوب١ٌّخ ٌٍغٛائً 
 .٠ٚٛكف ثوؼٙب ٌزّض١ً ٚٚطف عوبد

 

 انمشازم انىضؼُبد انزؼهمُخ وانىشبط انممزشذ انزمىَم

٠غّن 
٠ٚغ١ت هٓ 

 .األعئٍخ

: انسغبة انزهىٍ
 7-26: ِـبٌجخ اٌز١ٍّز ثؾغبة فشق هذد٠ٓ أؽذّ٘ب صٕبئٟ ٚا٢خش أؽبدٞ، ِضً

 80-9، 30-1 ، 18-3 ، 26-7: أؽغت

مشزهخ 
 االوطالق

٠زوشف هٍٝ 
ِفَٙٛ 
 اٌغوخ

 
 

٠ـٍن هٍٝ 
ٚؽذاد ل١بط 

 اٌغوبد
 
 

٠ؾٛي ِب ث١ٓ 
اٌغوبد 

ِبد٠ب 
 ٚؽغبث١ب

 
 

٠م١ظ 
اٌغوبد 

٠ٚىزت ِمذاس 
 ِب لبط

 
 

٠غزٕجؾ 
ؽٍٛال 

ٌّشبوً 
 اٌغوبد

 
 

 :مشزهخ انزسفُض
  ٌُٚ ؽٍجذ ١ٌٍٝ اٌجمشح ٚأسادد أْ روشف و١ّخ اٌؾ١ٍت اٌزٞ أٔزغزٗ، فأخزد ِغـشح

 روشف و١ف رغزوٍّٙب؟ فجّبرا رٕظؼ اٌفزبح؟
( رمهُذ)أكزشف 

 ٠وشع اٌّوٍُ ئٔبء اٌٍزش أِبَ اٌزال١ِز ٠ٚمٛي: 
ٌمذ ٔظؾذ األَ اثٕزٙب ثم١بط و١ّخ اٌؾ١ٍت ثٙزا اإلٔبء، ٘زا اإلٔبء ٠ب أؿفبي ٠ؾًّ 

 "ٌزشا"و١ّخ ِٓ اٌغبئً رغّٝ 
  ٌزشاد4 ِشاد ٘زا اإلٔبء، فىُ و١ّخ اٌؾ١ٍت؟ 4ٌمذ ِألد اٌجٕذ  

 4L: ٔىزت ٘زٖ اٌى١ّخ ٘ىزا

  ٌٗ أساد أخٛ ١ٌٍٝ اٌظغ١ش ثوؼب ِٓ اٌؾ١ٍت، فغبءد ١ٌٍٝ ثأبء اٌٍزش ٍِّٛءا، ٚلبٌذ
 .ال ٠ب اثٕزٟ، أهـٗ ئٔبء أطغش: اششة ٘زا اٌؾ١ٍت، فزجغّذ األَ ٚلبٌذ

 ٓ٘زا ئٔبء ٔظف اٌٍزش، ٠ٚمبي أ٠ؼب: ٠وشع اٌّوٍُ ئٔبء ٔظف اٌٍزش ٠ٚمٛي ٌٍّزو١ٍّ: 

 50cL: ٘زا ئٔبء خّغْٛ عٕزٍزش ٠ٚىزت ٘ىزا

 ٠ٚزوشف هٍٝ ٠26فزؼ اٌز١ٍّز وزبة اٌش٠بػ١بد ص 
 :األشىبي اٌّشعِٛخ ٚعوبرٙب

  عوزٗ  (أٚ شٟء آخش)رش٠ذ اٌجٕذ اعزخذاَ لبسٚسح
 عٕزٍزش ًٌّء ٘زٖ األٚه١خ50
 وُ ِشح رىشس اٌّى١بي ًٌّء وً ٚهبء؟ 
  ٠فؼً ئعشاء اٌو١ٍّخ خبسط اٌمغُ ٌزشع١خ إٌزبئظ

 ِٚالؽلزٙب، ٚرشر١جٙب رظبهذ٠ب فٟ عذٚي

(ة)اإلوبء   1L = 50cL + 50cL = 100cL 

(أ)اإلوبء   3L = 50cL+50cL+50cL+50cL+50cL+50cL=300cL 

(ج)اإلوبء   5L = 50cL+50cL+50cL+50cL+50cL+50cL+50cL+50cL+50cL+50cL=500cL 

 أودض 
: ًِء اٌغذٚي ثوذ لشاءح ٔض اٌو١ٍّخ- 1

. وً هٍجخ هظ١ش رّأل خّغخ أوٛاة طغ١شح
 ر١ٍّزا؟ 34وُ هٍجخ ٔؾزبعٙب ٌغمب٠خ رال١ِز لغُ هذدُ٘ 

 سثؾ وً عوخ ثّب ٠غب٠ٚٙب- 2
: رؼهمذ

 اعزٕجبؽ اٌخالطخ ٚرجغ١ـٙب ؽغت ِغزٜٛ اٌزال١ِز 

 cL ٚاٌغٕزٍزش Lعوبد ٚاٌغٛائً ثبٌٍزش ائم١ظ 

مشزهخ 
ثىبء 

 انزؼهمبد

٠ٕغض 
 اٌزـج١مبد

 :أرمشن
 رّبس٠ٓ اٌؾظخ اٌضب١ٔخ فٟ ؽذ رارٙب رذسط ِوٍِٛبد عذ٠ذح، ٌٙزا ٠ٕجغٟ اٌزذّسط ف١ٙب

رذسَت 
 واعزثمبس

 رخظض اٌؾظخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبس٠ٓ هٍٝ دفزش األٔشـخ: ِالؽلخ

  ٍٝ٘زا أٚي دسط ؽٛي اٌغوبد، ف١ٗ اٌىض١ش ِٓ اٌّغزغذاد، ٠غت اٌزذسط فٟ رمذ٠ّٙب ٌٍّزوٍُ لجً اٌزوش٠ظ ه
  .اٌىزبة ٚسعِٛبرٗ اٌّجّٙخ ثبٌٕغجخ ٌز١ٍّز فٟ ثذا٠خ اٌغٕخ اٌضبٌضخ



  5انذسط  انممطغ األول انغىخ انثبنثخ اثزذائٍ
 ِجبدب فٟ اٌوم١ذح ٚاٌوجبدادانمُذان 
 رشث١خ ئعال١ِخانىشبط 
 إٌذاء ٌٍظالح ٚاإللبِخ انذسط
 2 1ٚانسظخ 
مشكجخ 

انكفبءح 
اٌؾفق ٚاالعزلٙبس اٌغ١ٍُ 

 ٚاٌفُٙ إٌّبعت

 
مؤششاد 

انكفبءح 
٠زوشف هٍٝ األراْ ٚاإللبِخ ٚدٚس ٔذاء فٟ اٌظالح، 

 .ٚهٍٝ دٚسٖ ئصاء األراْ
انكفبءح 

انخزبمُخ 
٠وذد أسوبْ اإل٠ّبْ ٚلٛاهذ اإلعالَ ٠ٚزوش ثوغ 

 .أعّبء اهلل اٌؾغٕٝ فٟ ٚػو١بد رو١ٍّخ
االهزضاص ثبإلعالَ ٚاالٔزّبء اٌؾؼبسٞ ٚاٌؾشص انمُم 

هٍٝ أداء اٌوجبداد، ٚٔجز اٌوٕف ٚاٌزوبًِ 
 ثّغإ١ٌٚخ

 

 انمشازم انىضؼُبد انزؼهمُخ وانىشبط انممزشذ انزمىَم

٠غزشعن 
 ِوٍِٛبد 

 .أسوبْ اإل٠ّبْ عزخ، ٠غت هٍٝ اٌّإِٓ االهزشاف ثٙب وٍٙب: اٌغ١بق
 ِب روٍّٗ اٌز١ٍّز عبثمب: اٌغٕذ

 ِب ٘ٛ اٌشوٓ اٌضبٟٔ؟ وُ ٔظٍٟ ِٓ ِشح فٟ ا١ٌَٛ؟ ِب ٟ٘ اٌظٍٛاد اٌخّظ؟: اٌزو١ٍّخ

مشزهخ 
 االوطالق

٠مشأ اٌمظخ 
٠ٚـٍن هٍٟ 

ِوٕب٘ب 
 االعّبٌٟ

 
 

٠ٕبلش 
ِؾزٜٛ اٌمظخ 

ِٓ خالي 
 أعئٍخ ِٛعٙخ

 
 

٠ـٍن هٍٝ 
ٔض اٌؾذ٠ش 

اٌشش٠ف 
 ِٚشا١ِٗ

 
 

٠ٕغض األٔشـخ 
ثٕبء هٍٝ 
 ِىزغجبرٗ

 
 
 
 

٠غزٕجؾ 
اٌخالطخ 
ثبالهزّبد 

هٍٟ االعئٍخ 
 اٌّٛعٙخ

 :انسظخ األونً
  اإلٔظبد ٌٍمظخ ثزّوٓ ٚلشاءح رٌه ِٓ لجً اٌزال١ِز18فزؼ اٌىزبة ص

 مع أصحابه ليجتمع ملسو هيلع هللا ىلصوبْ اٌّغٍّْٛ ٠غزّوْٛ ٌٍظالح ثذْٚ آراْ، فزشبٚس اٌشعٛي 

الناس للصالة في وقتها، فاقترح بعضهم استعمال البوق، واقترح آخرون الجرس، فلم يعجب 

ً٘ : ، ٚوبْ اٌظؾبثٟ هجذ اهلل ثٓ ص٠ذ لذ سأٜ فٟ ِٕبِٗ سعال ٠مٛيملسو هيلع هللا ىلصرٌه إٌجٟ 

 :أهٍّه و١ف رغّن إٌبط ٌٍظالح؟ رمٛي
اهلل أوجش، اهلل أوجش، أشٙذ أْ ال ئٌٗ ئهلل، أشٙذ أْ ال ئٌٗ ئال اٌٗ، أشٙذ أْ ِؾّذا سعٛي 

اهلل، أشٙذ أْ ِؾّذا سعٛي اهلل، ؽٝ هٍٝ اٌظالح، ؽٟ هٍٝ اٌظالح، ؽٟ هٍٝ اٌفالػ، 

 .ؽٟ هٍٝ اٌفالػ، اهلل أوجش، اهلل أوجش، ال ئٌٗ ئال اهلل

 فمبي ٌٗ، ئٔٙب سؤ٠ب ؽك ئْ شبء اهلل، لُ فوٍّٙب ٌجالي، فأرْ ملسو هيلع هللا ىلصفمض اٌشؤ٠ب هٍٝ إٌجٟ 

  .ثٙب ثالال سػٟ اهلل هٕٗ

 ْششػ اٌىٍّبد اٌّجّٙخ فٟ اٌمظخ ٚفٟ ٔض ا٢را: 

 ششؽٙب اٌىٍّخ  ششؽٙب اٌىٍّخ  ششؽٙب اٌىٍّخ

 فؾىٝ فمض  اٌظذ٠ك اٌظؾبثٟ  رىٍُ رشبٚس
 اٌؾٍُ اٌشؤ٠ب  روبٌٛا ؽٟ  ؿٍت فبلزشػ
    إٌغبػ اٌفالػ  اٌّضِبس اٌجٛق

 ٌٝخالي األعئٍخ اٌّٛعٙخ ٠زُ اٌٛطٛي ثبٌّزو١ٍّٓ ئ ِٓ: 

 ا٢راْ ٘ٛ ِٕبداح اٌّظ١ٍٓ ٚئهالُِٙ ثٛلذ اٌظالح -
 ألٛي ال ؽٛي ٚال لٛح ئال ثبهلل... هٕذ ا٢راْ ألٛي ِضٍّب ٠مٛي ئال فٟ ؽٟ هٍٝ -
 ِشر١ٓ" اٌظالح خ١ش ِٓ إٌَٛ"٠ض٠ذ اٌّإرْ " ؽٟ هٍٝ اٌفالػ"فٟ آراْ اٌفغش ثوذ  -
اإللبِخ ٟ٘ ِضً ا٢راْ ٚرمبي لجً ثذا٠خ اٌظالح ٌىٓ ِشح ٚاؽذح ٌىً عٍّخ ِٓ عًّ  -

 ا٢راْ
 ٠زـشق اٌز١ٍّز ٌألٔشـخ اٌّٛا١ٌخ ٌزضج١ذ اٌّفب١ُ٘ ٚرمذ٠ش ِذٜ اعز١وبثٙب

 :أوشطخ انزؼهم

 :أخزبس اندىاة انظسُر ثىضغ ػالمخ . 1
  :ا٢راْ ٘ٛ ئهالْ هٓ 

  اٌم١بَ ٌٍظالح اٌّفشٚػخ

  دخٛي ٚلذ اٌظالح اٌّفشٚػخ

  .......................دخٛي ٚلذ اٌظالح ٚاٌم١بَ ٌٙب
 

 رظؾ١ؼ عّبهٟ ٚفشدٞ ٌٍٕشبؽ ٚاعزخالص اٌوجش
 :اٌوٛدح ٌٍغٕذ اٌشئ١غٟ ِٕٚبلشزٗ ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌخالطخ ا٢ر١خ

 اآلذاى ًاإلقاهت ىوا إعالم ببدايت ًقج الصالة

اللين زب ىره الدعٌة الخاهت، ًالصالة القائوت، آث هحودا الٌسيلت ًالفضيلت، ًابعخو : عندها أسوع األذاى أقٌل

 .هقاها هحوٌدا الري ًعدحو

مشزهخ 
ثىبء 

 انزؼهمبد

٠ٕغض 
إٌشبؿ١ٓ 

 ثشىً طؾ١ؼ
٠ٚغزشعن 

ِؼّْٛ 
 اٌخالطخ

 :انسظخ انثبوُخ
 أسثظ ثغهم ثُه انؼجبسح ومب َىبعجهب. 1

 ثبٌم١بَ ٌٍظالح *   
 ثذخٛي ٚلذ اٌظالح *  * ألٛي ال ؽٛي ٚال لٛح ئال ثبهلل

 ثوذ ؽٟ هٍٝ اٌظالح *  * األراْ ٘ٛ اإلهالَ
   ثوذ ؽٟ هٍٝ اٌفالػ *  * اإللبِخ ٟ٘ اإلهالَ

 :أرسمك مه رؼهمبرٍ. 2

 أوزت اٌوجبسح اٌزٟ ٠ض٠ذ٘ب اٌّإرْ 
 :فٟ األراْ ٌظالح اٌفغش

 "اٌظالح خ١ش ِٓ إٌَٛ"

 رظؾ١ؼ عّبهٟ ٚفشدٞ ٌٍٕشبؽ ٚاعزخالص اٌوجش
 َغزظهش انخالطخ انمذووخ ػهً كشاط انزشثُخ االعالمُخ، ووض اِران إن أمكه. 3

رذسَت 
و 

 اعزثمبس

 



  3انذسط  انممطغ األول انغىخ انثبنثخ اثزذائٍ
 أدٚاد ِٚفب١ُ٘ اٌّبدح انمُذان
 ربس٠خ انىشبط

 (اٌّبػٟ ٚاٌؾبػش)اٌضِبْ  انمىضىع
انكفبءح 

انخزبمُخ 
٠زوشف هٍٝ أثشص األؽذاس فٟ ِغبس 

ربس٠خ ثٍذٖ ِٚب ٠شرجؾ ثٗ ِٓ أِىٕخ 
 .ٚأصِٕخ ٚشخظ١بد ِٚوبٌُ عغشاف١خ

 
مؤششاد 

انكفبءح 
٠جٕٟ ِفب١ُ٘ ؽٛي اٌزغ١شاد اٌخبطخ أٚ 

 اٌوبِخ ث١ٓ اٌّبػٟ ٚاٌؾبػش
مشكجخ 

انكفبءح 
٠شثؾ اٌؾذس ثبٌضِبْ ٚاٌّىبْ ٠ٚزوشف هٍٝ 

 ِخزٍف األؽذاس ٚأٚعبؽ ؽذٚصٙب
٠ـٍن هٍٝ األصِٕخ ٚاألِىٕخ اٌغبثمخ ِٚب انمُم 

 .٠زوٍك ِٕٙب ثبٌٛؿٓ ٚربس٠خ ٚسِٛصٖ ٚرـٍوبرٗ
 

 انمشازم انىضؼُبد انزؼهمُخ وانىشبط انممزشذ انزمىَم

٠غزشعن ِؼّْٛ 
اٌذسط اٌغبثك 

ٌزٛك١فٗ فٟ ٘زا 
 اٌذسط

هشفذ فٟ ؽ١بره أؽذاصب ثم١ذ خبٌذح فٟ راوشره، ٟٚ٘ ثبٌزأو١ذ ِشرجـخ : انغُبق
 .ثّٛالن ؽذصذ ف١ٙب

 10وزبة اٌز١ٍّز ص: انغىذ
 ِب ٟ٘ األِبوٓ اٌزٟ اسرجـذ ثأؽذاس راد أ١ّ٘خ ثبٌٕغجخ ٌه؟: انزؼهُمخ

مشزهخ 
 االوطالق

٠غزًٙ ِٛػٛم 
 اٌذسط

 
 
 
 

٠فُٙ اٌٛػو١بد 
 اٌّذٚٔخ

 
 
 
 
 

٠ٕبلش ِؾزٜٛ 
 اٌغٕذاد اٌّشئ١خ

 
 
 
 

٠غزٕزظ اٌّشاد ِٓ 
 ٚساء وً عٕذ

 
 
 

٠زوشف هٍٝ 
اٌزغ١شاد 

اٌف١ض٠ٌٛٛع١خ 
ٚاٌوّشا١ٔخ هجش 

 اٌضِٓ
 
 
 

٠غزٕزظ اٌخالطخ 
 إٌّبعجخ

 

 :رمهُذ
 : ٚلشاءح اٌغٕذ ِٓ لجً هذح رال١ِز12ِـبٌجخ اٌّزو١ٍّٓ ثفزؼ وزبة اٌزبس٠خ ص

فى١ف ٠ّىٕه رشر١جٙب . ئرا وبْ ٚلٛم األؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٠وٛد ئٌٝ فزشاد ص١ِٕخ ِزوبلجخ

 ؽغت صِٓ ٚلٛهٙب؟

 :اعزكشبف انمؼبسف

  
 الؽق اٌظٛسح األٌٚٝ
 ِبرا رشب٘ذ ف١ٙب؟ 

 وُ هّش ٘زا اٌـفً؟
 ثّبرا رفىشن ٘زٖ اٌظٛسح؟

 الؽق اٌظٛسح اٌضب١ٔخ
 وُ ِٓ اٌٛلذ ؽزٝ ٚطً اٌـفً ٌٙزا اٌوّش؟

 ِب األش١بء اٌزٟ رجذٌذ فٟ ٘زا اٌـفً؟
 ٚأٔذ ٠ذَٚ اٌٛلذ ؽزٝ رزغ١ش أهؼبؤن؟

  
 الؽق ٘زا اٌغٕذ

 وُ هذد اٌّٛاد فٟ اٌغٕخ اٌضب١ٔخ؟
 ٌّبرا ال ٠ٛعذ ربس٠خ ٚفشٔغ١خ؟

 وُ رذَٚ فزشح دساعخ ٘زٖ اٌّٛاد؟

 الؽق اٌظٛسح اٌشاثوخ
 ٚوُ هذد اٌّٛاد فٟ اٌغٕخ اٌضبٌضخ؟

 ِب األش١بء اٌزٟ عزؼبف فٟ اٌشاثوخ؟
 و١ف رلٙش ٌه دسٚط اٌغٕخ اٌضب١ٔخ؟ ٌّبرا؟

 :رىظُف انمؼبسف
 الؽق اٌغٕذاد اٌّشئ١خ ا٢ر١خ، ٚهٍك هٍٝ وً عٕذ ِٛكفب ِب روٍّزٗ عبثمب

    

 عهد االستقالل العهد االستعماري حي سكني جديد حي قصديري قديم

ِب اعُ وً ِىبْ ِٓ األِبوٓ؟ وً ِىبْ شٙذ فزشر١ٓ ص١ِٕز١ٓ ِخزٍفز١ٓ، ِب ١ِّضاد وً 
 فزشح؟ ِب آصبس٘ب؟ ِبرا رفؼً ِٕٙب؟

 :اعزىزبج
ٕ٘بن أؽذاس ِخزٍفخ ؽذصذ ٌٟ، ثوؼٙب فٟ اٌّبػٟ، ٚثوؼٙب فٟ اٌؾبػش، وّب أْ ٕ٘بن 

 .أؽذاس ٚؿ١ٕخ ثوؼٙب عشٜ فٟ اٌّبػٟ ٚثوؼٙب ٠غشٞ فٟ اٌؾبػش

مشزهخ ثىبء 
 انزؼهمبد

٠ٕغض إٌشبؽ ثٕبء 
هٍٝ رٛع١ٙبد 

 االعزبر

 :٠ٕغض اٌزـج١مبد ؽغت ِب رٛفش ِٓ ٚلذ
 :أمأل انفشاؽ

ِٓ شٙش ....... ٌٚذد ٠َٛ 

......... عٕخ ............. 
ٚأدسط ا٢ْ فٟ ....... ثجٍذ٠خ 

ثّذسعخ ....... اٌغٕخ 
 ..........

اٌشعُ، اٌضب١ٔخ، اٌّذسعخ، األٚي، اٌزبس٠خ : أمأل انفشاؽ ثـ 
ٚاٌغغشاف١ب، اٌّبػ١خ 

ٌّب .......... روزجش اٌظٛسح اٌززوبس٠خ ِن صِالئٟ اٌزال١ِز فٟ 
أفؼً روشٜ أؽزفق ثٙب، ٚأِب ........ وٕذ فٟ اٌغٕخ اي

.... أؽغٓ هالِخ اخزجبس ؽظٍذ ه١ٍٙب فىبٔذ فٟ ِبدح 

ث١ّٕب أُ٘ ؽذس ٘زٖ اٌغٕخ ٘ٛ ...... ِٓ عٕخ .... ٌٍفظً 
..... ثذا٠خ دساعخ ِبدرٟ 

 

انزذسَت 
 واالعزثمبس
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 فهم المنطوق  الميدان

النص 
 المنطوق

 عرس الجارة

 د45 المدة

 1 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

يتفاعل مع ، يرد استجابة لما يسمع

يقيم مضمون النص ، النص المنطوق
 المنطوق

 

مؤشرات 
 الكفاءة

                            بكيفية تدل  على اهتمامه لما        يتصر ف 
،                          يحد د موضوع السرد وعناصره، يسمع

 يستخدم الروابط اللغوية المناسبة للسرد

الكفاءة 
 الختامية

يفهم خطابات منطوقة من مختلف األنماط 
 ويركز على النمط السردي ويتجاوب معها

يتحلى بروح التعاون ، يعتز بلغته العربية القيم

 الجماعيوالتضامن والعمل 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة

 .أقربائك أو جيرانك أفراح ومناسبات سعيدةعند تقام في منزلكم أو : السيـاق
 صور و إيماءات: السند

 هذه المناسبات وعن األجواء السائدة بتحدث عن كيفية االحتفال : التعليمة

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى 
النص ويبدي 

 اهتماما
 

 
 

يجيب بجمل 

بسيطة تترجم 
المعنى العام 

 للنص
 

 
يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق

 فهم المنطوق: 
التواصل البصري بينه مع ( من طرف المعلم عرس الجارةقراء النص المنطوق ) ✓

 داء الحس حركي والقرائن اللغوية.االستعانة باألبوبين متعلميه 
 المنطوق.النص 

مساء يوم الثالثاء، خرجت منال من غرفتها مسرعة وهي تقول: أمي، أمي، أسمع أصوات غناء 

 وزغاريد قريبة من منزلنا!
 فردت عليها أمها قائلة: نعم، إنه عرس ابن جارتنا تسعديت، أتم هللا له.

 منال: هذا خبر مفردح، وهل نحن مدعوون؟

 بطاقة الدعوة!األم: بالطبع، آه، لقد نسيت أن أريك 
 منال: أرسلوا لنا بطاقة دعوة! أرجوك يا أمي، أرني إياها.

 األم: إنها فوق الطاولة على يمين المزهرية، اذهبي وأحضريها.
منال: يا لها من بطاقة رائعة! زينت بالورود وصورة العروسين، لقد 
كتب عليها أننا مدوعوون يوم الخميس إلى قاعة حفالت اسمها 

 تعرفينها يا أمي؟ "الهناء"، هل
األم: لقد أحسنت جارتنا االختيار، فهي قاعة حفالت جميلة تقع 

 بجانب محطة الجافالت.

 منال: أنا سعيدة، سألبس فستاني الزهري وأساوري، أليس كذلك؟
 األم: بلى، وأقراطك وخاتمك أيضا، وستبدين جميلة مثل العروس!

 : أستمع وأجيب

 يسأل المعلم: 
  المتحاورة.سم الشخصيات  -

 متى خرجت منال؟ من أين؟ ماذا سمعت؟ -

 ؟دعوة بطاقةأو  تهنئة بطاقةتحصلت عائلة منال على  -

 بأي مناسبة تقوا هذه البطاقة؟ ما اسم قاعة الحفالت؟ أين تقع؟ -

 استخرج من النص ما يدل على إعجاب منال بالبطاقة -
 هات جمل على نفس المنوال. -

 ما هي الحلي التي ستلبسها منال؟ -
 استرجاع المعلومات:

 جيه وتصحيح من المعلممع تو إعادة النص المنطوق من قبل بعض التالميذ ✓

مرحلة بناء 

 التعلمات

يسترجع أحداث 

النص المنطوق 
ويكمل بوضع 

 الكلمة المناسبة
 تقويم اإلنجاز.

 20إنجاز النشاط األول من كراس النشاطات في اللغة العربية ص 

 : حوار سليمترتيب البطاقات لتركيب 

6 
إنها فوق الطاولة علي يمين المزهرية، 

 اذهبي وأحضريها 
 1 

أمي أمي أسمع أصوات غناء 
 وزغاريد قريبة من منزلنا

 2 
نعم إنه عرس ابن جارتنا 

 تاسعديت، أتم هللا له
        

7 

يا لها من بطاقة رائعة، زينت بالورود 
وصورة العروسين، لقد كتب عليها أننا 

يوم الخميس إلى قاعة حفالت مدعوون 
 اسمها "الهناء".  هل تعرفينها

 8 
لقد أحسنت جارتنا االختيار، 

فهي قاعة حفالت جميلة وراقية 
 تقع بجانب محطة الحافالت

 12 
وستبدين جميلة مثل 

 العروس

        

4 
بالطبع، آه، لقد نيست أن أريك بطاقة 

 الدعوة!
 5 

أرسلوا لنا بطاقة دعوة!؟ أرجوك 
 أمي أرني إياها

 3 
هذا خبر مفرح، وهل نحن 

 مدعوون
        

9 
أنا سعيدة، سألبس فستاني الزهري 

 وأساوري
 أليس كذلك 10  بلى، وأقراطك وخاتمك أيضا 11 

 

التدريب 
واالستثما

 ر
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 شفوي )أستعمل الصيغ(تعبير  الميدان

 د45 المدة
 2 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

 يفهم حديثه، يتواصل مع الغير

 

مؤشرات 
 الكفاءة

              يعب ر عن رأيه ، يستخدم القرائن المناسبة للسرد
 الشخصي

الكفاءة 
 الختامية

                                     يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة في 
 وضعيات تواصلية دالة

بروح التعاون والتضامن والعمل يتحلى ، يعتز بلغته القيم
 يركب كالما يتالءم مع وضعية التواصل، الجماعي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر مضمون 
 النص المنطوق.

يجيب عن 
 األسئلة.

 (.عرس الجارة) العودة إلى النص المنطوق
 المنطوق.يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص 

 ؟ لماذا؟ هل اشترى جمال الكبش األقرن

مرحلة 

 االنطالق

 يجيب عن األسئلة

 
يكتشف الصيغ 

 ويوظفها.

 المرحلة األولى
 الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة. بناء

 سمعت أصوات الغناء والزغاريد كيف عرفت البنت بالعرس؟
 قريبةهل كانت األصوات قربية أو بعيدة؟ كانت 
 تدوين الجملة وتلوين الصيغة المستهدفة.

 المنزلقريبة من أصوات الغناء والزغاريد 
 التالميذقريبا من يقف المعلم  أين يقف المعلم؟ 

 المدرسة/المستشفى...قريبا من أسكن  وأين تسكن يا فالن؟  

 ها.بعيدا عنوأنت يا فالنة، هل تسكنين قريبا من المدرسة؟ ال أسكن 

 الصيغة الثانية من سياق الكالم استنباط
 واليتنابعيدة عن العاصمة وهل العاصمة قريبة من واليتنا؟ 

تثبيت الصيغة الثانية بنفس األسلوب السابق، وتداول الكالم بين التالميذ، مرة 
 بعيد عنأو  قريب منباستخدام 

 االنتقال للصيغ المتبقية بنفس االسلوب:

 ببطاقة الدعوة. هل دعت الجارة األم؟ كيف دعتها؟
 أين وضعت بطاقة الدعوة؟ أين هي البطاقة؟

 المزهريةعلى يمين إنها فوق الطاولة 

 البطاقة على يسار  وأين هي المزهرية؟
 )يقف المعلم بين ولد وبنت واستخراج الجمل( تمثيل الوضعية

 المعلم على يمين أين يقف الولد؟
 المعلمعلى يسار  وأين تقف البنت؟

 األوالد وسط الولد والبنت /  بين المعلم؟وأين يقف 

 .تركيب جمل على ذات المنوال وتدوالها بين التالميذ
وضعيات أخرى يراها 

 المعلم مناسبة.
  المرحلة الثانية.

، أمام،  بجانب) وظف

( على يسار، على يمين
 للتعبير عن الصور اآلتية

 المرحلة الثالثة.
 المكان المناسب( في بجانب بين،، يسار،  يمينضع )

 أنا أجلس على ........... صديقي هو يجلس على ...........
 والصف األوسط موجود .............. الصف األول والثالث

 أما مكتب المعلم فهو ............ السبورة

مرحلة بناء 
 التعلمات

يتدرب على 
استعمال الصيغ 
في وضعيات 

مشابهة 
ويستثمرها في 

 وضعيات جديدة.

 21ص 2العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين 
على ، أمام،  بجانب) وظف

للتعبير ( على يسار، يمين
 عن الصور اآلتية

 

التدريب 

 واالستثمار
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 تعبير شفوي )إنتاج شفوي( الميدان

 د45 المدة
 3 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير و يفهم حديثه

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يسرد قصة انطالقا من مشاهد ترشد للقيم 
 االجتماعية 

الكفاءة 
 الختامية

                                     يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة في 
 وضعيات تواصلية دالة

يبحث عن المعلومة ويوظفها في التعبير  القيم
 التعامل وحسن الجوارداب آبيتحلى ، الشفوي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسترجع 
أحداث النص 

 المنطوق 

 أرادت منال أن تتزين فتذكرت حليها وألبستها: السيـاق
 النص المنطوق: السنـــد

 ماذا قالت وبماذا ذكرتها األم؟: التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يعبر معتمدا 
على 

المشاهد 

 واألسئلة.

حضرت عرس أحد جيرانك أو أقاربك، كيف كانت أجواء العرس، تحدث عن المكان 
 الذي أقيم فيه العرس والمدعوين والمأكوالت:

نظرا لغياب صور الكتاب، فإن التشخيص أو التخيل أو حتى االستعانة بصور خارجية 

 قد يخدم الموضوع ويسهل على مجمل التالميذ.

 تمثيل الوضعيات تباعا:عرض الصور أو 

 المشهد األول

 كيف استعد جاركم للعرس؟
 ماذا فعلت أم العريس؟

 ماذا فعل إخوته؟

 صبيحة العرس، ماذا سمعت؟ ماذا رأيت؟

حوصلة: قبل العرس نظف 

جارنا ساحة الحي، وجيء بخيمة 
كبيرة فتعاون الشباب ونصبوها، 
أما أمي وجاراتنا فرحن ليساعدن 

 أم العريس.

 الثاني المشهد
 متى بدأ العرس؟ ماذا سمعت؟

متى بدأ الناس يجيئون؟ أين جلس الرجال؟ 
 وأين جلست النساء؟

 ماذا كان األطفال يفعلون؟

 في المساء، اجتمع الموكب، ماذا فعلوا؟

انطلقت الزغاريد وانطلق صوت 
الغناء، فجاء النسوة وأوالدهم، 

أما الرجال فدخلوا في الخيمة 
ة والشاي وجلسوا يشربون القهو

 ويأكلون الحلويات.

 المشهد الثالث:
 زينوا الموكب، فماذا حدث؟ 

 هل ركبت معهم؟ ماذا فعل بقية األطفال؟
 من رافقكم؟ فرقة الطبل والغيطة

 كيف رأيت األجواء؟

أطلقت أبواق السيارات، 
وانطلقت مصطفة، أما سيارة 

العروس فكانت مزينة بالورد 
والقماش، بعد ساعة عادوا 
يحملون عروسا مزينة بفستان 

 أبيض طويل.

 المشهد الرابع:
من أنزل العروس؟ كيف دخلت إلى بيتها 

 الجديد؟

 من استقبلها؟ ماذا فعل بقية الضيوف؟
 وأنت أين ذهبت؟

أدخلت العروس إلى بيتها 
وسط أصوات الغيطة والناس 
يرقصون، وفي الليل جاء أهل 

العريس بموائد مملوءة بشتى 
أنواع الطعام، فجلست في 

الخيمة مع الرجال أقاسمهم 

 ��وليمتهم 
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

تقويم 

 التعابير

بناء فقرة من الصور السابقة وتداولها ما بين التالميذ، تحت توجيه وتصحيح من 
 المعلم: 

قبل العرس نظف جارنا ساحة الحي، وجيء بخيمة كبيرة فتعاون الشباب 
ونصبوها، أما أمي وجاراتنا فرحن ليساعدن أم العريس. انطلقت الزغاريد وانطلق 

صوت الغناء، فجاء النسوة وأوالدهم، أما الرجال فدخلوا في الخيمة وجلسوا 
لسيارات، وانطلقت يشربون القهوة والشاي ويأكلون الحلويات. أطلقت أبواق ا

مصطفة، تتقدمهم سيارة العروس التي كانت مزينة بالورد والقماش، بعد ساعة 

عادوا يحملون عروسا مزينة بفستان أبيض طويل. أدخلت العروس إلى بيتها وسط 
أصوات الغيطة والناس يرقصون، وفي الليل جاء أهل العريس بموائد مملوءة بشتى 

 ��ة مع الرجال أقاسمهم وليمتهم أنواع الطعام، فجلست في الخيم

التدريب 

 واالستثمار
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 والتعبير الكتابي فهم المكتوب الميدان

  +إثراء(+كتابةقراءة )أداء+فهم النشاط
 د90 المدة

 5و  4 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يعيد بناء ويفهم ما يقرأ 
المعلومات الواردة في النص 

المكتوب و يستعمل المعلومات 
 الواردة في النص المكتوب

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ويحترم شروط القراءة 
يحترم عالمات الوقف ويعبر عن فهمه ، الجهرية

 لمعاني النص السردي ويحترم شروط العرض
الكفاءة 

 الختامية

يستعمل القرائن اللغوية والغير لغوية لفهم معاني 

يكتب الحروف كتابة مناسبة من ، الكلمات الجديدة
 حيث الشكل والح

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية المستمدة  القيم

 من مكونات الهوية الوطنية
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحسن 
ويجيب االستماع 

 عن السؤال.

 أرسلت الجارة بطاقة دعوة لألم وتركتها االم يمين المزهرية.: السياق
 رزنامة أو ما يراه المعلم مناسبا: السند

 هل هناك مناسبات من نوع آخر؟؟ ألي مناسبة دعت الجارة األم: التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

 يعبر عن الصور

يلتزم بقواعد 
 القراءة الصامتة

 
 

يكتشف 

الشخصيات ويعبر 
 عنها

 
 

يحترم شروط 
 القراءة الجهرية

 

 
يجيب عن 

 األسئلة
 

 
يوظف الكلمات 
الجديدة في 

 جمل
 

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 31فتح الكتاب ص  ✓

 ؟ ماذا تشاهد في الصورة -
 ما نوع اللباس الذي يلبسه هذا الطفل؟ -

 ا يشبه هذا الحفل؟ماذ ماذا تحمل النسوة حوله؟ -
 عات التالميذ عن موضوع النصتسجيل توق ✓
 ترك فسحة للتالميذ للقراءة الصامتة. ✓

 حدد شخصيات النص؟ ما هو عنوان النص -
قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم  ✓

 اإليحاء لتقريب المعنى مستعمال
 )يبدأ بالمتمكنين حتى فقرة/فقرة، مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ✓

 ارتكاب األخطاء(يدفع المتأخرين إلى  ال
 تذليل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة  ✓

 شرحها الكلمة  شرحها الكلمة

 ال نوفر أي شيء ال ندخر  مالمح، معالم ومظاهر شيء بشائر

 اجتمع والتحم التأم  قرية صغيرة أو أرض ذات غلة ضيعة

 األقارب واألهل الشمل  غرفة الجلوس واالستقبال البهو

 كرسي الملك عرش  مجموعة، شلة كوكبة

 ، "المنتظر"، "تملؤها"، "بدأت""مجموعة" كلمةمرادف لكل  هات من النص -
 ، "صبيحة"، "الصغير"، "الحزن""أبشع" كلمةضد لكل  هات من النص -
 التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة. مناقشة ✓

 32ص وأفهم()أقرأ  األسئلة مرافقة للنص ✓
ما هي المناسبة التي يتحدث عنها النص؟ اختر )حفلة ختان/حفلة عيد  -

 ميالد/حفلة زفاف/حفلة نجاح(
 أين أقيم هذا الحفل؟ من ساعد األم في التحضير له؟ كيف ذلك؟ -
 ماذا فعلت أخت زهير؟ من ساعدها في ذلك؟ -

 كيف كان البيت عشية الحفل؟ بماذا تتزين المدعوات؟ -
 وماذا كان مرتديا؟ كيف كان يعامله اآلخرون؟ أين جلس زهير؟ -

 ماذا فعلت الجدة/ بماذا تقوم النسوة الالئي حضرن الحفلة؟ -
 ماذا قدمت النسوة لزهير؟ هنأت األم ابنها، ماذا قالت له؟ -

مرحلة بناء 

 التعلمات
 

يجيب عن 

 األسئلة
 

 ينجز النشاط.

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع. ✓

 في دفتر األنشطة. 21 ص 3إنجاز التمرين رقم  ✓
في دفتر القسم  الجيم، الخاء، الحاءكتابة  ✓

 (112)دليل الكتاب ص

التدريب 
 واالستثمار

نص يحوي في كل جملة كلمة مبهمة أو صعبة المراس، هذا سيصعب من الفهم االجمالي وال يخدم التالميذ 

 في الحسبانالمتوسطين، لهذا ينبغي على االستاذ أخذ ذلك 

  



 2األسبوع  2المقطع  االجتماعيةالقيم : المقطع التعليمي السنة الثالثة ابتدائي
 

 فهم المكتوب الميدان

 )الفتاة الجزائرية( محفوظات النشاط
 د45 المدة

 6 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

المعلومة  يقرأ ويعيد بناء يفهم ما
يستعمل ، الواردة في النص المكتوب

الواردة في النص ويقيم المعلومات 
 مضمونه

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ويتفاعل مع 
 معاني النص

الكفاءة 
 الختامية

يقرأ نصوصا من مختلف األنماط، مع التركيز 
                                     على النمط السردي تتكو ن من ست ين إلى 

ثمانين كلمة أغلبها مشكولة، قراءة سليمة 
 ويفهمها

بلغته، وينمي قيمه الخلقية والدينية يعتز  القيم

والمدنية المستمدة من مكونات الهوية 
 الوطنية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

 لبست منال سوارا وخاتما وقرطا، وفستانا زهريا  :السياق
 أحداث النص المنطوق السند:

 ذلك؟ بماذا شبهتها األم؟لماذا لبست كل  التعليمة:

مرحلة 

 االنطالق

ينصت ويحسن 
 االستماع.

 

 
 

 
يشارك في 

 شرح المفردات
 
 

 
 

يجيب عن 
 األسئلة.

 
 
 

 
 يستظهر ما

 حفظ.

 المرحلة األولى.
 باستعمال الوسيلة المناسبة. المقطوعةيعرض المعلم 

 لقياس مدى فهم التالميذ. تقديم شرح مبسط وطرح أسئلة
 من قبل المعلم وبعض التالميذقراءة القصيدة 

 
 مناقشة محتوى القصيدة من خالل االسئلة الموجهة:

 عم تتكلم القصيدة؟ -

 ما هي أنواع الحلي التي تلبسها الفتاة الجزائرية؟ -
 ما هي أنواع المالبس التي تزينت بها الفتاة؟ -

 هل األزياء متشابهة أو مختلفة؟ لماذا؟ -
 هل تهتم بها؟ما الذي يجعلك تفتخر بأزياء بالدك؟  -

 مناسبة. أسئلة أخرى يراها المعلم
 شرح الكلمات المبهمة وإعادة تخليص القصيدة بأسلوب نثري بسيط.

ذكرت لنا الفتاة مختلف أنواع الحلي واأللبسة التي تتزين بها الفتاة 

الجزائرية، من سوار لخاتم لقرط لعقد، كما أنها تلبس ألبسة متنوعة من أنحاء 
 وغربها، ومن شمالها ووسطها وجنوبها. بالدي، من شرقها

 المرحلة الثانية.

ميذ كامل المحفوظة في يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء على أن يستظهر التال
 .أخر المقطع

مرحلة بناء 

 التعلمات

يؤدي المحفوظة 
 أداء سليما

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 المحفوظ. ءاستظهار الجز

التدريب 
 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 نحوية تراكيب +تعمق في النص() قراءة النشاط
 د90 المدة

 8و  7 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة الواردة في 
المعلومات الواردة يستعمل ، النص المكتوب

يتحكم في ، في النص ويقيم مضمونه
 مستويات اللغة الكتابية

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يعبر عن فهمه لمعاني النص 
ويستثمره في اكتساب الظواهر 

 اللغوية المختلفة
الكفاءة 

 الختامية

يتعرف على جمع ، يتعمق في الفهم

 المذكر ويوظفه
ينمي قيمه الخلقية والدينية  القيم

والمدنية المستمدة من مكونات 

 الهوية الوطنية
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 
 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.
 كيف كانت األجواء داخل البيت؟ بم فرح زهير؟

مرحلة 
 االنطالق

 
يقرأ فقرات من 

 النص قراءة صحيحة
 

 
 جيب عن األسئلةب

 
 

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل
 

 
جمع اليكتشف 
 السالم. المؤنث

 
 

يحول من وإلى 
الجمع المؤنث 

 السالم

 تعمق في النص( + اءأدالمرحلة األولى )قراءة 
تليها قراءة  يعود المعلم إلى النص ويقرأه كامال قراءة جهرية مسترسلة

 األهداف الحس حركية( )تجسيد جهرية معبرة
 يطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص.

 ما هي التحضيرات التي تسبق حفل الختان؟ -
 األفراح واألعراس مناسبة لجمع شمل األهل واألحباب، ما رأيك فيها؟ -
 ما هي مظاهر االحتفال المذكورة في النص؟ -

 أذكر مظاهر أخرى تخص المنطقة التي تعيش فيها. -
 )بناء الفقرة أو الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية( نيةالمرحلة الثا

العودة إلى الفقرة األخيرة من النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء  ✓
 الفقرة.

بدأت االستعدادات على قدم وساق في ضيعة جدي. ها هي ذي جدتي وأمي مع 
عداد أقيمت إل ورشاتفي  القريباتو الجاراتي في البهو وقد انضمت إليهن عمات

 الكعك والحلوى.

 السالم. المؤنثكتابة الفقرة على السبورة وتلوين جمع  ✓
 مراجعة سريعة حول ما تم دراسته من خالل الجملة. ✓
 اكتب واحدا منها على لوحتي....مراقبة فتصحيح.، وردت في الجملة أفعال -

 نفس الشيء مع أسماء وحروف ✓
 ؟ األسماء الملونةما هي الحروف التي انتهت بها : يسأل المعلم -
 .(المؤنث / المذكر، ) (الجمع / المفرد) : وردت هذه الكلمات في ✓

إعادة المفرد لكل كلمة الكتشاف التاء  ✓

 المربوطة 
السالم  المؤنثأحول االسم المفرد إلى جمع  ✓

 ثم أضعه في المكان المناسب )المتفوقة/األكلة/البطاقة/الحلوى(
 المأكوالت/األكالتتطبخ النسوة في األعراس أشهى 

 الدعوة لكل المدعوين بطاقاتأرسلت 
 على كل المدعوين الحلوياتوزعت 

 الجوائز المتفوقاتنالت صديقاتي 

 الزائرين..........، المجتهدين، المسلمون: السالم مثل المؤنثجمع 
 : أكمل حسب المثال

 نإلى وطنه............ عاد   إلى وطنه ةعاد المهاجر

 تحسن ........... إلى المرضى تحسن الممرضة إلى المرضى 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يجيب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 

 تصوراته
 

 ينجز النشاط.

 
 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع

 .إنجاز التمارين في دفتر األنشطة

  .21السالم( ص المؤنث)أوظف جمع 

التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 قراءة )أداء وفهم( +صرف النشاط
 د90 المدة

 10و  9 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة 
يتحكم ، ة في النص المكتوبالوارد

 في مستويات اللغة الكتابية.

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يعبر عن فهمه لمعاني النص وينطق الحروف من 
قواعد كتابة التاء يتعرف على و، مخارجها الصحيحة

 المفتوحة
الكفاءة 

 الختامية

مع التركيز على ، يقرأ نصوصا من مختلف األنماط

ن إلى ثمانين                وتتكو ن من ست ي، النمط السردي
 قراءة سليمة ويفهمها، كلمة أغلبها مشكولة

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية المستمدة  القيم

 من مكونات الهوية الوطنية
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وتلخيصه بأسئلة هادفة
 ما نوع األغاني التي كانت النسوة يرددنها؟ ر مجابة، بماذا نشبهه؟طلبات زهي -
  ما الذي أدهش زهير؟ لماذا أعطته النسوة النقود؟ -

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 

الشخصيات 
 ويعبر عنها

 
 

يقرأ فقرات من 
النص قراءة 
سليمة 

 ومسترسلة
 

 
يجيب عن 

 األسئلة
 
 

يميز بين المفرد 
 وجمع المؤنث

 
 

د يدقق في قواع
كتابة التاء 
المفتوحة 

 والمغلقة

 داء وفهم(أ)قراءة  المرحلة األولى

 وقراءة النص قراءة صامتة. 31يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  ✓
 )تجسيد األهداف الحس حركية( تليها قراءة جهرية معبرة ✓

، يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها ✓
 لم يقرأ في الحصتين السابقتين.وعلى من 

 يطرح المعلم األسئلة. ✓

 ؟ من يحكي األحداث؟ ماذا كان يفعل أخو زهير -
 هذا الحفلجتمع شمل العائلة في ا ✓

 ؟ اذكر مناسبات أخرى يجتمع فيها شمل العائلة -
 استخرج من النص ما يدل على سعادة زهير؟ -

 عدة اإلمالئية(الفقرة أو الجمل المتضمنة القا )بناء المرحلة الثانية
 العودة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة. ✓
 بم زين البيت؟ وكيف كان حال المدعوات؟ -

 أو الحروف فقط:الكلمات على التاء المفتوحة تدوين الجملة وتلوين 
بأفخر الفراش وأجمل الزرابي، واجتمع األهل والتأم اشمل.  تعشية الحفل زين البي

بأجمل الحي والحلل جلس زهير أخي الصغير على  تالمتزينا تدعواووسط زحمة الم
 العرش كالبدر.

 كلمة بيت اسم مفرد، ولكن التاء مفتوحة. لماذا؟ أجوبة مختلفة -

نستطيع أن نقول أن الكلمات التي تكون على هذا الوزن )وقت، زيت، لفت،  -
 بيت، بنت ...( تكتب فيها التاء مفتوحة

 أفعال؟ ال هي أسماء الكلمات الملونةبقية هل  -
 ؟ تكتب التاء المغلقة في األسماء المفردة المؤنثة.اماذا قلنا سابق -
 " أسماء مفردة؟ الت" و "متزيناتهل "مدعوا -

 "ة، "متزنيةوما مفرد كل كلمة؟ "مدعو -
 (تمتزينا ،ة)متزني (،تمدعوا ،ةالكلمات بالسكون والحظ الفرق )مدعو اقرأ -

 كيف صارت التاء؟ مغلقة -
 مفتوحة التاء المغلقةتصير جمعها  إذن عند -

 الخالصة:
 تكتب التاء مفتوحة في األسماء الثالثية ساكنة الوسط وفي جمع المؤنث السالم.

مرحلة بناء 
 التعلمات

يجيب عن 
 األسئلة

يقدم أفكارا 

أخرى استنادا 
 إلى تصوراته

 ينجز النشاط.

 أكتب التاء المناسبة - 21ص  7و  6أنجز التطبيقين   -

 ـ..استدع ـ...االستراح ـ...وق
األولى في  ـ..البن ..المدير

 ـ..، وهنأتها مع مجموعـ..المدرس
، ..المجتهدا ..من التلميذا

ووعدتهن بتكريمهن في نهايـ.. 

 الفصل بجوائز رائعـ...
 

التدريب 

 واالستثمار
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 التعبير الكتابيفهم المكتوب و الميدان

 وفهم( +تعبير كتابي )أداء قراءة النشاط
 د90 المدة

 12و 11 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يتحكم ، يقيم مضمون النص المكتوب
في مستويات اللغة الكتابية وينتج 

 منصوصات حسب وضعية التواصل

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يوظف معجمه اللغوي المناسب 
 نتاجه وفق النمط السرديوينظم إ

الكفاءة 
 الختامية

 ينظم إنتاجه وفق نمط النص السردي

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم
 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر أحداث 

النص المقروء 
 ويلخصها

 ؟ بأسئلة موجهة تلخيص النص المقروء ✓

 كيف كان يوم زهير؟ ماذا لبس؟ عالم حصل؟ من حضر؟ -
 .............أكملوالما حان ختان زهير  -

مرحلة 
 االنطالق

قراءة ص يقرأ الن
 معبرة

 
خلص يست

القيمة 
 االخالقية

 

 
يسترجع 

معلوماته ويثري 
 لغته

 
 
ات ختار عباري

حضير عن الت
 للعرس

 
 

يحكي عن 
الحضور وعن 

 جواء العرسأ

 
 

يجيب عن 
األسئلة موظفا 
 ما يعرفه عن

عراس في األ
 .المنطقة

 .27النص المكتوب ص  إلىالعودة  ✓

 قراءة النص قراءة معبرة من طرف المعلم. ✓
 قراءات فردية وافرة من بعض التالميذ. ✓
 طرح أسئلة الستخالص القيمة  ✓

 وتزاور وتآلف المناسبات والحفالت أيام فرحة وتقارب

كتابة القيمة الخلقية على السبورة  ✓

 قراءتها ومطالبة التالميذ التحلي بها.
ز على فقرة أثري لغتي وإنجا التعريج ✓

 التطبيق الخاص بها

 تفويج التالميذ

ابحث عن كل الكلمات والعبارات جيدا ثم الحظ الصور  )أو زميلك( مع زمالئك -

ض على عداد لألعراس ومظاهر الفرح مستعينا بما عرالتي تعبر عن االست
 واجهات المحالت

 
 جهات:التالية مستعينا بالكلمات الموجودة في الواأجب عن األسئلة  -
 حضور العرس: -

 ؟ مع من ذهبت إليه؟مكانمتى كان ذلك؟ عرس من؟ في أي  -
 مظاهر العرس: -
رقص، تصفيق، ) جتهمعبروا عن فرحتهم وبهكيف هو لباس المدعوين؟ كيف  -

 غناء، ضحك، زغاريد...(؟
 كيف كانت الوليمة؟ ما هي أصناف المأكوالت؟ -

 عرس:رأيك في ال -
  بيا؟؟ ما الذي كان إيجابيا فيه؟ ما الذي كان سلهل أعجبك -

مرحلة بناء 

 التعلمات

يحدد عناصر 
 خطاطة السرد.

 يكمل الناقص.

 اربط الجمل المتحصل عليها في شكل فقرة.

وسط المدينة، لقد ذهبت التي تسكن في  عمية يوم السبت أقيم عرس ابن

 والرجال جالسين)مرآب( الدار مفتوحا، ودع أمي وأبي، لما وصلنا وجدنا مستمع 
، أنواعا مختلفة من الحليالبسات ويتكلمون. دخلت مع أمي فوجدت النساء 

ن لقد لبس، أما الفتيات فدين الثيجانهن يرتالحقائب، وبعض نن يحملبعضه
جلست يء بالعروس وج كان البعض يصفق والبغض يغني، ثم سهرة.فساتين ال

 ف.زغاريد الضيوأم العريس الحناء وسط  كالملك، فوضعت لها هاعلى عرش

 تعابير أخرى

 التدريب
 و

 االستثمار

  



 4الدرس  المقطع الثاني السنة الثالثة ابتدائي
 

 األعداد والحساب الميدان

 الجمع باالحتفاظ النشاط
 د45 المدة

 2و  1 الحصة

يتحقق من صحة  يالحظ ويكتشف، القيم
يستعمل الترميز  النتائج ويصادق عليها،

 العالمي

 

مؤشرات 
 الكفاءة

خاصية االحتفاظ يجمع أعدادا طبيعية موظفا 
 بيانيا وحسابيا عموديا بعد التحويل

الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة 
 باألعداد والحساب

مركبة 
 الكفاءة

، ويتعرف معلوماتهيالحظ ويكتشف وينظم 
 على الرموز العالمية ويبذل جهودا.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب على 

اللوحة 
 وشفهيا

 التعليمة:

 تصاعديا ثم تنازليا 20، 20يطالب التالميذ بالعد 
 ومطالبتهم بتكملة الشريط ذهنيا عدد معينالبدء من 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعية 

ويفهم 
 مفرداتها

 

 
 

يتمكن من 
الوصول 

بإجراءاته إلى 
 نهايتها

 

 
يحول العملية 

األفقية إلى 
 عمودية

 
 

أعدادا يجمع 

طبيعية 
 باالحتفاظ

 
 

يجسد معارفه 

بطريقة 
 صحيحة

 واالكتشاف مرحلة البحث  -

 27عرض الوضعية المدونة على كتاب الرياضيات ص-1
 شرح المحتوى من قبل المعلم:

يريد مجموعة من التالميذ التنقل من سطيف إلى الجزائر 

العاصمة لزيارة مقام الشهيد، وأمامهم طريقين للوصول إلى 
 ذلك. 

  المناقشة والتبادل:
 أنظر للمسلك األول. ما هي الواليات التي يمر عبرها األطفال؟

 هل يتوقفون عندها لالستراحة؟

 كم مسافة كل جزء من األجزاء؟ 
 كم240=137+103طول كل الطريق المقطوع؟ بالجمع كيف نعرف 

 انظر إلى المسلك الثاني. ما هي الواليات التي يمرون عبرها؟
 كم مسافة كل جزء من األجزاء؟ 

 كم336=108+121+107لنجمع األعداد الثالث: )العملية الثانية(.
 عمل فردي بالتوازي على األلواح

 ما هو المسلك األطول؟ المسلك الثاني

 (672=336+336( و )480=240+240خالص مجموع الطريق ذهابا وإيابا )است
  تمثيل الشكل المقابل باألعمدة والبطاقات والصفائح الجماعية )والفردية إن

 أمكن( لتثبيت مفهوم االحتفاظ بيانيا.
 الحوصلة والتأسيس:

أحوله للعشرات، وإن بلغ  10أجمع األعداد عموديا، فإن بلغ الوحدات أكثر من 
 أحوله للمئات، ونسمي ذلك "احتفاظ" 10العشرات أكثر من 

 مرحلة اإلنجاز:

 مطالبة التالميذ بإجراء العمليات األفقية بالشكل العمودي. 1

أحسب عموديا باستخدام الجدول 
 على هذا الشكل

كان أيمن يلعب لعبة إلكترونية، فسجل من 
  . ما مجموع نقاطه؟305ثم  258النقاط 

  م ع آ

  1  

1 9 1  
7 4 5 + 

8 3 7  

64+268 

 
360+66+400 

 

  م ع آ

 1   
8 5 2  

5 0 3 + 

3 6 5  

 

 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 

 فرديا

 في الحصة الثانية 18حل التمارين ص 

 . كتابة العمليات عموديا وإجرائها2 . إجراء العمليات عموديا1
 أبحث. إيجاد المعايير المناسبة . حل المسألة وجمع مسافات مقطوعة3

 التدريب

 و
 االستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
  



 5الدرس  المقطع الثاني السنة الثالثة ابتدائي
 

 األعداد والحساب الميدان

 (3) 999إلى  0األعداد من  النشاط
 د45 المدة

 4و  3 الحصة

يتحقق من صحة  يالحظ ويكتشف، القيم
يستعمل  النتائج ويصادق عليها،

 الترميز العالمي

 

مؤشرات 
 الكفاءة

والمئات، ويقارن  العشراتوم اآلحاد ارقأيعين 
 بين األعداد بناء على المئات فالعشرات فاآلحاد

الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة باألعداد 
 والحساب

مركبة 
 الكفاءة

يكتب و 1000يتعرف على أعداد أصغر من 
 األعداد ويفككها ويركبها ويقارن فيما بينها

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب على 
 شفهيا

 التعليمة:

 لب المتعلمين بتحديد الوحدات والعشرات والمئات في كل عدد من األعداد المقروءةيطا
 909،  79،  300،  604،  168اآلتية: إمالء األعداد  -

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعية 
ويفهم 
 مفرداتها

 
 

 
يتمكن من 

الوصول 
بإجراءاته إلى 

 نهايتها

 
 

يربط بين 
الرسم البياني 

والجدول 
 الحسابي

 

 
 

يعرض عمله 
ويقارنه مع 

 زمالئه
 
 

 
يقارن بين 

 األعداد ويرتبها

 واالكتشاف مرحلة البحث  -

 28الوضعية المدونة على كتاب الرياضيات صعرض -1
  شرح المحتوى من قبل المعلم:

إليكم الجدول اآلتي، والذي يبين أطوال المسافات بين 

 مختلف الواليات والجزائر العاصمة.

 المجردة في قياس المسافاتاستخدام العين  ✓

 باتنة(-وهران( و )الجزائر-الحظ المسافة بين )الجزائر ✓
 ما هي المسافة األقصر؟ -

 استخدام الجدول في مقارنة نفس المسافات: ✓
 390باتنة( = -و)الجزائر 402وهران( = -الحظ المسافة بين )الجزائر ✓

 ما هي المسافة األقصر؟ -
  المناقشة والتبادل:

 ال تظهر الفوارق جيدا، لهذا يستحسن استخدام الجدولبالعين المجردة  ✓

 390<402باتنة( ألن -وهران( أطول من )الجزائر-المسافة )الجزائر
 لمعرفة أكبر أو أصغر عدد ننتبه لعدد المئات في المقام األول. ✓

 596>535غرداية( -عنابة( و )الجزائر-القيام بنفس العمل مع )الجزائر
 بين العشراتعند تساوي المئات نقارن  ✓

 ترتيب كل المسافات من األصغر إلى األكبر ✓

 ورقلة  غرداية  عنابة  وهران  باتنة  سطيف  بجاية

230 > 270 > 390 > 402 > 535 > 596 > 800 

 الحوصلة والتأسيس:

عند مقارنة عددين أقارن أوال المئات فإن تساوت المئات أقارن العشرات، فإن تساوت 
 اآلحاد.العشرات أقارن 

 مرحلة اإلنجاز:

  قارن كل ثنائية من الثنائيات اآلتية. 1

101 > 99  177 < 701 
       

325 = 300+20+5  931 < 3+10+900 
 

 وهران بجاية باتنة عنابة سطيف ورقلة غرداية الوالية

 402 230 390 535 270 800 596 المسافة

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

  :التمرن

 في الحصة الثانية. 19حل التمارين ص 
 . رتب األعداد تصاعديا2 . ملء الشريط العددي1
 . حصر حسب العشرات المتتالية4 حصر أعداد حسب المجال. 3

 أبحث. تحديد العدد األكبر  100مع  99. مقارنة 5

 التدريب
 و

 االستثمار

  مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة



 6الدرس  المقطع الثاني السنة الثالثة ابتدائي
 

 األعداد والحساب الميدان

 1000 العدد الدرس
 د45 المدة

 6و  5 الحصة
يتحقق من صحة  يالحظ ويكتشف، القيم

يستعمل  النتائج ويصادق عليها،

 الترميز العالمي

 

مؤشرا
ت 

 الكفاءة

يجمع األعداد من باستبدال الوحدات الصغرى بما 
يناسبها في المنزلة الموالية لها، ويعين ويميز 

 أرقام اآلحاد، العشرات والمئات واآلالف
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارف متعلقة باألعداد 

 والحساب
مركبة 
 الكفاءة

ويكتبه في الجدول  1000يتعرف على العدد 
 ويفككه إلى مجموع أعداد

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يبحث عن 
 المتمم عدد

 10مطالبة التالميذ بإيجاد المتمم لمضاعفات ال :لتعليمةا
8190  ،4550 ،7980 ،1820 ،1130 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعية 

ويفهم 
 مفرداتها

 
 
 

يتدرب على 
حل 

المشكالت 
 بتبسيطها

 
 

يعرض عمله 

ويقارنه مع 
 زمالئه

 
 
 

يركب العدد 
 ويقرأه 1000

 
 

يطلع على 
التركيبة 

الهندسية 

 1000للعدد 
 

 
يستخدم 

 1000العدد 
في عمليات 

 حسابية

 واالكتشاف مرحلة البحث  -

عرض الوضعية المدونة على كتاب الرياضيات -1
 29ص

 شرح المحتوى من قبل المعلم ✓

سلمى للمكتبة واشترت مجموعة  ذهبت -
من الكتب، )القصة، القاموس، حل 

المشكالت( بأسعارها المدونة في الرسم 
 المقابل.

 كم ثمن كل كتاب؟ -

 ما هو أغلى كتاب؟ ما هو أرخصه؟ -
 المناقشة والتبادل:

دج، وال تعرف إن كانت تكفيها أم ال، 1000كان عند سلمى ورقة  -
 فراحت تحسب ثمن كل الكتب.

 دج(999كم ثمن الكتب؟ عمل فردي ) -
 استرجاع قواعد الجمع من خالل الجدول

 هل ورقة األلف دينار تكفيها؟ أجوبة متنوعة ✓

 الورقة، فرد لها دينارا... اندهشت سلمىأعطت سلمى للبائع  ✓
 هل البائع أخطأ في الحساب؟ ✓

  تمثيل الوضعية باستخدام جدول المراتب. ✓
 1=999-1000= ؟ أو  1+999تجريب كلتا الطريقتين: 

 التدرج مع التالميذ لبناء جدول مراتب والتعرف على المرتبة الجديدة وقراءتها.

 10 تمثيل العدد ألف بيانيا واكتشاف أن 
صفائح يمكن استبدالها بمكعب، أو تلصيقها 

للحصول على شكل مكعب )استخدام 
الصفائح البالستيكية الموجودة في 

  المدارس(
 الحوصلة والتأسيس:

 مئات، ويكتب في منزلة اآلالف 10، وهو 1000يأتي العدد  999عند بلوغ العدد 

 مرحلة اإلنجاز:

 نهاية السنة، وكانوا حسب الجدول اآلتي:كرمت البلدية المتفوقين في امتحان . 1
 شهادة التعليم االبتدائي شهادة التعليم المتوسط شهادة الباكالوريا

140 320 540 

 1000=  140+320+540حساب مجموع التالميذ المكرمين: 

 أكمل بالعدد المناسب:. 2

1000 =100  +900  60  +140  +800=1000  1000 =400  +600  

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

 في الحصة الثانية. 20ل التمارين ص ح

 تكملة كل مساواة بما يناسب -2 1000تلوين البطاقات المساوية ل -1
 تحديد عدد القطع النقدية -4 إكمال متتالية األعداد -3

 التدريب

 و
 راالستثما

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة

  



  6الدرس  المقطع األول السنة الثالثة ابتدائي
 تهذيب السلوك الميدان

 تربية إسالمية النشاط
 اإلحسان للوالدين الدرس
 2و 1 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

معرفة القيم والسلوكات 
 الحميدة وتوظيفها وممارستها

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يتعرف على السلوكات الحسنة ويتحلى بها 
 باآليات التي تحث عليها.ويستدل 

الكفاءة 
 الختامية

يجسد بسلوكه اليومي جملة المعارف والقيم 
 المكتسبة ويمارسها في محيطه

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري والحرص على  القيم
 والتعامل بمسؤولية، والمعامالت أداء العبادات

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسترجع 
 معلومات 

 السياق: تكلمنا عن األم ودورها نحو أبنائها وبناتها.
 السند: قصة مالكي، من كتاب القراءة

 التعليمة: ما هي الصفات التي اتصفت بها األم في تلك القصة؟

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ القصة 
ويطلع علي 

معناها 

 االجمالي
 
 

يناقش 
محتوى 

من  القصة
خالل أسئلة 

 موجهة

 
 

يتعرف على 
النص 

الشرعي 

 ويفهمهم
 
 

ينجز 
األنشطة بناء 

على 
 مكتسباته

 

 
 

 
يستنبط 
الخالصة 

باالعتماد 
علي االسئلة 

 الموجهة

  الحصة األولى:

 اإلنصات للقصة بتمعن وقراءة ذلك من قبل التالميذ 21كتاب صالفتح 
فسارع أبي بأخذي إلى الطبيب، قال أحمد: أصبت بزكام حاد ألزمني الفراش، 

وكله قلق على حالي، ثم اشترى لي الدواء، وعندما عدنا إلى البيت 
استقبلتني أمي بصدر حنون، وأعطتني الدواء وبقيت إلى جانبي تتفقدني 
وتغطيني، ولم تغمض جفنيها طيلة الليل، وهكذا بقي والدي يحيطانني 

بعد ذلك، أني شكرت هللا  بالرعاية إلى أن شفيت، وكان أول أمر قمت به
على نعمة الشفاء، وشكرت والدي ثم قبلت يديهما، ألني أدركت لماذا طلب 

 منا هللا تعالى اإلحسان إليهما.

 :طرح جملة من األسئلة الموجهة على المتعلمين ✓
ماذا أصاب أحمد؟ ما سبب ذلك؟ من أسرع به؟ ماذا اشترى له؟  -

 كيف استقبلته االم؟

 مد؟ من أوصى بطاعة الوالدين؟ هل تطيع والديك؟ لماذا؟لماذا؟ عالم عزم أح -
 الوصول بالمتعلمين إلى: ✓

 الوالدان يسهران على رعاية أبنائهم وتعليمهم -
 يجوع الوالدان ليشبع أوالدهم ويتعبا ليرتاحوا -

 واجب على األوالد رد الجميل للوالدين -
 هللا أوصى باإلحسان إلى الوالدين -
 السبورة ثم قراءتهاعرض اآلية وكتابتها على  ✓

 شرح المعاني وطرح أسئلة استفسارية ✓
 ماذا قضى هللا؟ هل نحسن ألحدهما أو لكليهما؟ -

 مم منعنا هللا؟ وبم أمرنا؟ -
 هل تقوم بنفس التصرفات مع والديك؟ لماذا؟ -

 يتطرق التلميذ لألنشطة الموالية لتثبيت المفاهيم وتقدير مدى استيعابها
 أنشطة التعلم:

 االجتهاد –طاعة  –الدراسة  –الفرحة  –حذرني أختار الكلمة المناسبة: . 1
 أوجب هللا علي ........... والدي وتقديرهما، و ................... من اإلساءة إليهما.

 من اإلحسان إلى الوالدين ................ في .............. إلدخال ........... على قلبيهما.

 وفردي للنشاط واستخالص العبرتصحيح جماعي 
 وتدوينها في الحين )أو الحقا( العودة للسند الرئيسي ومناقشته للوصول إلى الخالصة اآلتية

 وصانا هللا في قرآنه باحترام الوالدين واإلحسان إليهما فقال:
وا      أ ال          ر ب ك            و ق ض ى  ۞  ان ا                    و ب ال و ال د ي ن           إ ي اه        إ ال             ت ع ب د        أ و              أ ح د ه م ا           ال ك ب ر           ع ند ك              ي ب ل غ ن        إ م ا                 إ ح س 

ه م ا م ا      و ال         أ ف           ل ه م ا      ت ق ل      ف ال            ك ال  م ا      و ق ل              ت ن ه ر ه   ۞        ك ر يم ا        ق و ال          ل ه 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز 
 األنشطة

 بشكل صحيح
ويسترجع 

 آآلية

 الحصة الثانية:
أمام كل فعل يدل على   . أضع عالمة 1

 اإلحسان

  اإلسراع في تنفيذ مطالبهما

  الخروج من المنزل بدون إذنهما

  تقديم هدية لهما

  الدعاء لهما
 

 . أربط بسهم بين العبارة وما يناسبها2

 
 بطلب اإلذن منهما في أفعالنا *   

 بالتبسم في وجهيهما *  * استئذانهما

 ومعاشرتهمابحسن صحبتهما  *  * محبتهما

 بتقبيلهما *  * مالطفتهما
 

 أكتب رسالة لوالديك تعبر فيها عن حبك لهما وتشكرهما على مجهوداتهما. 3

 حكم حفظها.ب. يستظهر اآلية المدونة على كراس التربية االسالمية و4

 تدريب
 و

 استثمار

  



  3الدرس  المقطع األول السنة الثالثة ابتدائي
 ومفاهيم المادةأدوات  الميدان

 جغرافيا النشاط
 االتجاهات الجغرافية )الجزء الثاني( الموضوع

 د45 المدة

الكفاءة 
 الختامية

يختار المسار المناسب للتنقل 
والتوجه بعد الكشف عن معالم 

 مكانية في محيطه القريب

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يستعمل مصطلحات الشرق والغرب 
مكان والشمال والجنوب لوصف طريق أو 

 بالنسبة للشمس
مركبة 

 الكفاءة

يتموقع في محيطه القريب على أساس 

 معالم مكانية
االعتزاز بالوطن ومعرفة حدوده وتنوع  القيم

 معالمه، والتعرف على بعض أساميها
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يستهل مفهوم 
الجغرافيا 

بالتساؤل عن 
 المكان.

 التعرض للوضعية اإلنطالقية:
: يحتاج االنسان لمعالم تمكنه من تحديد مكان السياق

 (49تواجده وتنقله نحو مختلف االتجاهات )ص
 : كتاب التلميذالسند

  حدد مكان كل عنصر من عناصر هذه الخريطة؟ :التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يستهل موضوع 
 الدرس

 
 

يناقش محتوى 
 السندات المرئية

 
 
 

يستنتج المراد 
من وراء كل 

 سند
 
 

يتعرف على 
الجهات األربع 

 وكيفية تحديدها
 
 

يوظف الجهات 
األربع في اختيار 
مساره أو في 
تحديد موقع 
 شيء ما

 
 

يستنتج الخالصة 
 المناسبة

 

 استكشاف المعارف:
 54صمطالبة المتعلمين بفتح كتاب التاريخ والجغرافيا 

 :1ومشاهدة السند 
 ؟الصورة ماذا تشاهد في -
  من أين تشرق؟ لماذا ينظر هذا الرجل للشمس؟ -
 كيف نسمي هذه الجهة؟ هل يتغير مكان خروجها؟ -
  إذن من أي جهة شرقنا؟ أين تشرق شمسنا؟ من -

 

تقع مدينة الجزائر في 

الشرق الجزائري، وهي 
أكبر مدينة في هذه 
الجهة، لذلك يطلق 

 عليها عاصمة الشرق

بينما تقع مدينة وهران 

الغرب الجزائري، وهي في 
أكبر مدينة في هذه 

الجهة، لذلك يطلق عليها 

 عاصمة الغرب الجزائري

 2الحظ السند 
إذا كان الشرق في هذه 
 الجهة، فما الذي يقابله؟

 وأين غربنا نحن؟

 3الحظ السند 
أين تقع مدينة الجزائر 

 العاصمة؟
من يحدد لنا اتجاهها 

 بالنسبة إلينا؟

 4الحظ السند 
 مدينة وهران؟ أين تقع

من يحدد لنا اتجاهها بالنسبة 
 إلينا؟

 توظيف المعارف:
الحظ السندات المكتوبة والمرئية اآلتية، وعلق على كل سند موظفا ما تعلمته 

 سابقا

 2مرئي سند 
 "كوكب األرض"

 1مكتوب سند 
تقع الجزائر في "

 الجزء الشمالي.."

 3 سند مكتوب
"تقع المدرسة 

 ...."تمنراست 

 4 مكتوبسند 
"إذا كنت في 
 .."إحدى المدن .

كيف هي األرض 
 التي نعيش فيها؟
من يعرف مكان 

 الجزائر؟
ما اسم هذه األرض 

 الكبيرة؟
 أين تتواجد الجزائر؟

إذن أين تتواجد 
 الجزائر؟

ماذا يوجد في الجزء 
 الجنوبي من القارة؟
ماذا يوجد شمال 

 الجزائر؟

رسم صورة الجزائر 
 ومكان تمنراست

تتواجد هذه أين 
 الوالية؟

 وأين تتواجد واليتنا؟
)شرق، شمال،  

 غرب، جنوب(

 اقرأ هذا السند؟ 
 ماذا فهمت منه؟
نستطيع التحرك 
معتمدين على 
الجهات األربعة 
 في ربوع الجزائر

  استنتاج )االختصار والتبسيط(
 من خالل شروق الشمس أستطيع أن أعرف االتجاهات األربعة

 هذه االتجاهات هي: الشمال، الجنوب، الشرق، والغرب 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز النشاط بناء 
على توجيهات 

 االستاذ

 تقويم جزئي:
 استعمل مفردات االتجاهات األساسية للتعريف بحدود مدرستي -
 استعمل مفردات االتجاهات األساسية للتعريف بحدود منزلي -

 التدريب 
 و

 االستثمار

تم تقسيم الدرس على قسمين لكثرة المعلومات الجديدة على طفل في هذا العمر، والعبرة هي بفهم مالحظة: 

  القليل أفضل من تدريس الكثير دون استيعاب.



  4الدرس  المقطع األول السنة الثالثة ابتدائي
 أدوات ومفاهيم المادة الميدان

 تاريخ النشاط
 خط الزمنيال الموضوع

 د45 المدة

 الكفاءة
 الختامية

يختار المسار المناسب للتنقل والتوجه 
بعد الكشف عن معالم مكانية في 

 محيطه القريب

 

مؤشرات 
 الكفاءة

خط الزمن كسلم يبني مفاهيم حول 
 لتحديد الفترات المتعاقبة 

مركبة 
 الكفاءة

يرسم خط الزمن * يرتب احداثا 
 مألوفة على خط الزمن

السابقة  يطلع على األزمنة واألمكنة القيم
وما يتعلق منها بالوطن وتاريخ ورموزه 

 وتطلعاته.
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يراجع مضمون 
الدرس الرئيسي 

 في التاريخ

: عرفت في حياتك أحداثا بقيت خالدة في ذاكرتك، وهي تعود الى السياق
 فترات زمنية متعاقبة.

 12: كتاب التلميذصالسند
 : ما هي االحداث التي وقعت لك في الماضي ؟التعليمة

مرحلة 

 االنطالق

يستهل موضوع 
 الدرس

 
 

يناقش محتوى 
 السندات المرئية

 
 
 

يستنتج المراد 
من وراء كل 

 سند
 
 
 
 
 
 

يستنتج الخالصة 
 المناسبة

 

 استكشاف المعارف:
 تالميذ: وقراءة السند من قبل عدة 14مطالبة المتعلمين بفتح كتاب التاريخ ص 

 االحداث التاريخية كثيرة ومتنوعة. فبماذا يمكنك تمثيلها بيانيا حسب ترتيبها الزمني؟

 

 

 
 احظ الصورة األولى
 ماذا تشاهد فيها؟
 ما اسمها؟

 يماذا نستعملها؟

 

 الحظ الصورة الثانية
 اذكر هذه المراحل؟
 بماذا تتميز كل مرحلة؟
 في أي مرحلة انت؟

 

 

 
 الحظ هذا السند

 ما اسم هذه الجامعة؟
 لماذا يدرس الطالب في الجامعة؟

 كم تدوم فترة دراسة ؟

 

 الحظ الصورة الرابعة
 كيف صار هذا الطالب؟

 اين هو االن؟
 ماذا يفعل؟

 توظيف المعارف:
الحظ السندات المكتوبة والمرئية اآلتية، وعلق على كل سند موظفا ما تعلمته 

 سابقا

 
 

 

 

  والتبسيط( استنتاج )االختصار
  األحداث في حياتي الشخصية أو حياتي االجتماعية تتوالى مع الوقت

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

ينجز النشاط بناء 
على توجيهات 

 االستاذ

 تقويم جزئي:
 :الفراغ أكمل
 اربعة عليه ارتب ثم كراسي على الزمن خط انقل

 تاريخ من حياتي في الهامة االحداث من احداث
 االن الى ميالدي

 التدريب 
 و

 االستثمار

 ، لهذا وضعت كال الدرسين حتى يستفيد الجميعمثلي الدرس وآخرون متأخرينمالحظة: البعض في هذا 
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 فهم المنطوق  الميدان

النص 
 المنطوق

 عند بائع الحلويات

 د45 المدة

 1 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

يتفاعل مع ، يرد استجابة لما يسمع

يقيم مضمون النص ، النص المنطوق
 المنطوق

 

مؤشرات 
 الكفاءة

                              ف بكيفية تدل  على اهتمامه لما       يتصر  
،                          يحد د موضوع السرد وعناصره، يسمع

 يستخدم الروابط اللغوية المناسبة للسرد

الكفاءة 
 الختامية

يفهم خطابات منطوقة من مختلف األنماط 
 ويركز على النمط السردي ويتجاوب معها

يتحلى بروح التعاون ، يعتز بلغته العربية القيم

 ماعيوالتضامن والعمل الج

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة

 .أقربائك أو جيرانك أفراح ومناسبات سعيدةعند تقام في منزلكم أو : السيـاق
 ختان زهيرقصة : السند

 ما هي المشتريات والمأكوالت التي حضرتها أم وجدة زهير؟: التعليمة

مرحلة 

 االنطالق

 يستمع إلى

النص ويبدي 
 اهتماما

 
 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 

المعنى العام 
 للنص

 

 
يعيد بناء أحداث 

 النص المنطوق

 فهم المنطوق: 
التواصل مع ( من طرف المعلم عند بائع الحلوياتقراء النص المنطوق ) ✓

 داء الحس حركي والقرائن اللغوية.االستعانة باألبالبصري بينه وبين متعلميه 
 النص المنطوق.

في صبيحة يوم من أيام رمضان ذهب سامي ووالديه إلى محل 

بيع لحلويات وما إن دخلوا حتى قال سامي: أبي أريد قطعة 
كوالطة ومن هذا النوع، وهذا أيضا وأخرى من ذاك وفطيرة الش

 التي عليها حبات الركز أيضا.

األب: مهال، مهال يا سامي، وهل تظن أنك ستأكل كل هذه 
 فطار؟الحلويات بعد اإل

سامي: باطبع سأفعل، إن عصافير بطني تزقزق من شدة 
 الجوع.

 األب: ال ينبغي أن نشتري فوق حاجتنا فهذا تبذير

األم: عندما نحس بألم الجوع، يجب أن نتذكر كل الذين يعانون 
 والحرمان. الفقر

سامي: حسنا، سأكتفي بأخذ قطعة من هذا النوع فقط، 

 اليوم فصاعدا ولن أشتكي وسأتعلم الصبر وأتحمل الجوع من

 : أستمع وأجيب
 يسأل المعلم: 

 هل كان سامي عند البقال؟ هل اشترى األب كثيرا من الحلوى؟ -
 هل يجرب سامي صيام شهر رمضان؟ لماذا نصبر على األكل في رمضان؟ -

 كم مرة سمعت سامي يتحدث؟ -
 في أي شهر جرى هذا الحوار؟ -

 هل سامي صائم؟ كيف عرفت ذلك؟ -
 مي عن التبذير، ماذا قال له؟ ما رأيك في ذلك؟نهى األب سا -
 ماذا تعلم سامي من حديث والديه؟ -

 استرجاع المعلومات:
 جيه وتصحيح من المعلممع تو إعادة النص المنطوق من قبل بعض التالميذ ✓

مرحلة بناء 
 التعلمات

يسترجع أحداث 
 النص المنطوق

 
 تقويم اإلنجاز.

ات في إنجاز النشاط األول من كراس النشاط

 24اللغة العربية ص 
اربط بين كل شخص والجمل التي قالها 

 التدريب أثناء الحوار.
 و

 االستثمار
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 تعبير شفوي )أستعمل الصيغ( الميدان

 د45 المدة
 2 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

 يفهم حديثه، يتواصل مع الغير

 

مؤشرات 
 الكفاءة

              يعب ر عن رأيه ، يستخدم القرائن المناسبة للسرد
 الشخصي

الكفاءة 
 الختامية

                                     يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة في 
 وضعيات تواصلية دالة

يتحلى بروح التعاون والتضامن والعمل ، يعتز بلغته القيم
 يركب كالما يتالءم مع وضعية التواصل، الجماعي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر النص 
يجيب و المنطوق

 عن األسئلة.

 (.عند بائع الحلوياتالعودة إلى النص المنطوق )
 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

  لماذا اشتهى الحلوى؟ هل اشترى منها؟ لماذا؟

مرحلة 
 االنطالق

يجيب عن 
 سئلةاأل

 

يكتشف الصيغ 
 ويوظفها

 
 

يعبر عن 
المشاهد موظفا 

 ما تعلمه

 
 

يطبق قواعد 
التعبير على 
 المشاهد

 المرحلة األولى

 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة.

 ما نوع الفطيرة التي أرادها سامي؟ فطيرة الكرز.
 تدوين الجملة وتلوين الصيغة المستهدفة.ماذا قال؟ 

 عليها حبات الكرز التيريد فطيرة الشوكوالطة أ
 هللا هو الذي خلق االنسان.  من خلق اإلنسان؟
 هللا هو الذي رزقه. ومن الذي رزقه؟  

 من يشتري لك الطعام؟ من يداويك؟ من يحميك؟ من يأويك؟

 تغسل لي مالبسي التيمن الذي يغسل لك المالبس؟ أمي هي 
 ق الكالماستنباط الصيغة الثانية من سيا

 إذا كان المقصود مؤنثا التي إذا كان المقصود مذكرا و الذيإذن نقول 

تثبيت الصيغة الثانية بنفس األسلوب السابق، وتداول الكالم بين التالميذ، مرة 

 التي ومرة الذيباستخدام 
 الحارس هو الذي...  الطباخة هي التي... المعلم هو الذي.....

 فس االسلوب:االنتقال للصيغ المتبقية بن

 ماذا قال األب لسامي؟ ما المغزى من الصيام؟ بماذا فكر األب سامي؟ لماذا؟
 يعانون الفقر والحرمان الذينيجب أن نتذكر كل 

 من الذين يزورونكم في المناسبات؟ أقاربنا الذين يزوروننا.
 من الذين حرروا البلد من المستعمر؟

 من الذين يحملون العلم الوطني في الملعب؟
 (الذين، الذي، التيأذكر الجمل باستعمال ) تطبيق:

 هذه عيني ......... أبصر بها  أبي هو ........... رعاني
 فوقوا في االمتحانت هنأت المعلمة ..............

 (الذين، الذي، التيتحدث عن الصور مستعمال ) :2تطبيق 

 .تركيب جمل على ذات المنوال وتدوالها بين التالميذ
 أخرى يراها المعلم مناسبة.وضعيات 

مرحلة بناء 

 التعلمات

يتدرب على 

استعمال الصيغ 
في وضعيات 
مشابهة 

 ويستثمرها 

 24ص 2العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين 

 

 التدريب
 و

 االستثمار
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 ير شفوي )إنتاج شفوي(تعب الميدان

 د45 المدة
 3 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير و يفهم حديثه

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يسرد قصة انطالقا من مشاهد ترشد للقيم 
 االجتماعية 

الكفاءة 
 الختامية

                                     يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة في 
 وضعيات تواصلية دالة

ها في التعبير يبحث عن المعلومة ويوظف القيم
 التعامل وحسن الجوارداب آبيتحلى ، الشفوي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يحسن االستماع.
يسترجع أحداث 

 النص المنطوق 

 صام سامي فأحس بالجوع في أول يوم: السيـاق
 النص المنطوق: السنـــد

 بيه.دار بينه وبين أأعد الحوار الذي : التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يعبر معتمدا على 

 المشاهد واألسئلة.

 نحتفل بكثير من األعياد.

 : تحدث عن تحضيرات العيد مستعينا بالصور التالية

 الصورة األولى.

 ماذا يفعل؟ ؟ من هذا الرجل
 من يذكرنا بنص اآلذان؟

هذا آذان المغرب في رمضان، ماذا سيفعل 
 الناس؟

  هل تصوم أنت رمضان؟

 لصورة الثانية.ا

 ؟ ماذا تشاهد في الصورة
 هذه عائلة العم جاءت في أول يوم من رمضان.

 ماذا يفعلون؟
 لماذا يجتمعون كلهم؟

 كيف هي المائدة؟
  اربط المشهدين معا وعبر عنهما.

 الصورة الثالثة.
 ماذا تشاهد في الصورة؟

 من يساعد األم؟
 لماذا تساعد البنت وابنة عمها األم؟

 من اإلحسان للوالدين؟هل هذا 
 هل تساعدين يا فالنة أمك؟

  من يربط المشاهد الثالثة معا؟

 

 الصورة الرابعة.

 ؟ ماذا تشاهد في الصورة
 لماذا تسهر العائلة ليالي رمضان؟

 ماذا يتناولون؟
 هل يزوركم أقاربكم في رمضان؟

 هل تعجبك زيارتهم؟
  من يربط كل المشاهد؟

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 تقويم التعابير

بناء فقرة من الصور السابقة وتداولها ما بين التالميذ، تحت توجيه وتصحيح 
 من المعلم: 

ل النهار، اوأسرته، فلعبنا طو عميرمضان جاء عندنا أول يوم من في 
لما أذن المؤذن معلنا وقت الغروب، اجتمعنا حول المائدة وتناولنا الطعام 

لتغسل األواني، فرحت معها مسرعة  معا، بعد ذلك راحت أمي للمطبخ
عمي وساعدناها. بعد صالة التراويح رجع أبي وعمي وأخي مع ابنة 

وجلسنا كلنا في غرفة االستقبال وتحدثنا وتفرجنا وفرحت أمي كثيرا 
 بصيامي ألول يوم في رمضان.

التدريب 

 واالستثمار
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 والتعبير الكتابي فهم المكتوب الميدان

  +إثراء(+كتابةقراءة )أداء+فهم النشاط
 د90 المدة

 5و  4 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يعيد بناء يفهم ما يقرأ و
المعلومات الواردة في النص 

المكتوب ويستعمل المعلومات 
 الواردة في النص المكتوب

 

مؤشرات 
 الكفاءة

م بقواعد القراءة الصامتة ويحترم شروط القراءة يلتز
يحترم عالمات الوقف ويعبر عن فهمه ، الجهرية

 لمعاني النص السردي ويحترم شروط العرض
الكفاءة 

 الختامية

يستعمل القرائن اللغوية والغير لغوية لفهم معاني 

يكتب الحروف كتابة مناسبة من ، الكلمات الجديدة
 حيث الشكل والح

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية المستمدة  القيم

 من مكونات الهوية الوطنية
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحسن 
االستماع ويجيب 
 عن السؤال.

 .في رمضان يشتري الناس السلع من األسواق: السياق
 أو ما يراه المعلم مناسباصور : السند

 ن السوق في رمضان؟ ما رأيك في تصرفات البائعين؟كيف يكو: التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

 يعبر عن الصور

يلتزم بقواعد 
 القراءة الصامتة

 

 
يكتشف 

الشخصيات ويعبر 
 عنها

 
 

يحترم شروط 

 القراءة الجهرية
 

 
يجيب عن 
 األسئلة

 
 

يوظف الكلمات 
الجديدة في 

 جمل
 

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 35فتح الكتاب ص  ✓

 ؟ ماذا تشاهد في الصورة -
 كيف هو لباس هذا الرجل؟ أين يسكن؟ -

 ماذا تظنه يحمل؟ إذن ماذا يعمل؟ -
 تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص ✓

  ترك فسحة للتالميذ للقراءة الصامتة. ✓

 حدد شخصيات النص؟ ما هو عنوان النص -
 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال ✓

 المعنىاإليحاء لتقريب 
 فقرة/فقرة، مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ✓

 ال يدفع المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء( )يبدأ بالمتمكنين حتى
 تذليل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة  ✓

 شرحها الكلمة  شرحها الكلمة

 المؤونة والطعام الزاد  وصارت وأصبحت وغدت

 الذهاب والعودة الترحال  اصيلالخيرات والمح الغالل

 مسكين وفقير متسول  حصل على شيء استحوذ

 أجنبي / عابر سبيل غريب  الطعام واللباس المؤونة

 "منتوج االرض"، "تبكي"، "معاتبة، ""تحصل" كلمةلكل  معنى هات من النص -
 "شبع"، "الذهاب"، "متباطئا، ""ارتوت" كلمةضد لكل  هات من النص -
 يذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة.التالم مناقشة ✓

 36ص )أقرأ وأفهم( األسئلة مرافقة للنص ✓
 تحمل عبرة؟ –حزينة  –هل هذ القصة: مضحكة  -

 ما هو عدد الشخصيات المذكورة في النص؟ -
 متى جرت أحداث هذه القصة؟ كيف كانت الغالل؟ -
 ل الزاد؟ لماذا؟لمن أعطت المرأة ك لماذا كان التاجر يجمع الزاد؟ -

  ماذا قال التاجر عندما وجد المخزن خاويا؟ -
 لماذا جاءت الجدة إلى منزل ابنها؟ ما الذي أضحك الجدة؟ -

 ا، ماذا قالت له؟ بماذا أحس التاجر بعد أن سمع كالم أمه؟عاتبت الجدة ابنه -

مرحلة بناء 

 التعلمات
 

يجيب عن 
 األسئلة

 
 ينجز النشاط.

 مام بالموضوع.طرح أسئلة أخرى قصد اإلل ✓
  (112)دليل الكتاب ص الراء والواوكتابة   ص. 3إنجاز التمرين رقم  ✓

التدريب 

 واالستثمار

، في حين القصة ذات معنى ومفيدة فوق تالميذ في مستهل السنة الثالثةتهذا النص مصطلحات بعد المالحظة، 

  ون بما يناسب المستوى.ويقولب المضم ، لهذا يجب على االستاذ أن يأخذ ذلك في الحسبانلهم
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 فهم المكتوب الميدان

 نحوية تراكيب +تعمق في النص() قراءة النشاط
 د90 المدة

 7و 6 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة الواردة في 
يستعمل المعلومات الواردة ، النص المكتوب

يتحكم في ، في النص ويقيم مضمونه
 مستويات اللغة الكتابية

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يعبر عن فهمه لمعاني النص 
ويستثمره في اكتساب الظواهر 

 اللغوية المختلفة
الكفاءة 

 الختامية

يتعرف على جمع ، يتعمق في الفهم

 التكسير ويوظفه ويميزه عما سبق
قيمه الخلقية والدينية  ينمي القيم

والمدنية المستمدة من مكونات 

 الهوية الوطنية
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 
 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.
 ؟مرأةلماذا كان يخبئ التاجر المؤونة؟ هل كذب المتسول على ال

مرحلة 
 االنطالق

 

يقرأ فقرات من 
 النص قراءة صحيحة

 
 
 

 جيب عن األسئلةب
 

 
 

يوظف الكلمات 
 الجديدة في جمل

 

 
 

يكتشف جمع 
التكسير ويميزه عن 
 الجمعين السالمين

 تعمق في النص( + اءأدالمرحلة األولى )قراءة 
راءة تليها ق يعود المعلم إلى النص ويقرأه كامال قراءة جهرية مسترسلة

 )تجسيد األهداف الحس حركية( جهرية معبرة
 يطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص.

 هل انتفع التاجر وزوجته بما جمعاه؟ كيف كان شعورهما؟ -
 هل كان التاجر محقا في ادخار مؤونة رمضان؟ -
 بماذا علينا أن نتزود في رمضان؟ ما رأيك في كالم الجدة؟ -

 اختر عنوانا للنص: -

 هللا عند من هبة – امرأة فطنة – كريم رمضان – طيبةال المرأة

 )بناء الفقرة أو الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية( المرحلة الثانية
العودة إلى الفقرة األخيرة من النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء  ✓

 الفقرة.

 الغاللوغدت  األمطارجفت األرض بسبب عدم تساقط  األعوامفي عام من 
 قليلة

 الكلمات الثالث:كتابة الفقرة على السبورة وتلوين  ✓
 مراجعة سريعة حول ما تم دراسته من خالل الجملة. ✓

 اكتب واحدا منها على لوحتي....مراقبة فتصحيح.، وردت في الجملة أفعال -
 ، الجمع المذكر والجمع المؤنث السالمينحروف، نفس الشيء مع أسماء ✓
 نفس الالحقة )حروف النهاية(؟إالم تشير األسماء الملونة؟ هل لها  -

  (الجمع /مثنى/ المفرد) : وردت هذه الكلمات في ✓

 الكلمة األصلية ومناقشة التغيراتإعادة المفرد لكل كلمة الكتشاف  ✓
التذكير بخواص الجمع المذكر والجمع المؤنث السالمين التي تحافظ على  ✓

 الجذر األصلي.

 استنتاج الخالصة وتدوينها:

 جمع يتغير فيه االسم وال يبقى سالما.جمع التكسير هو 

 هفواكشموع، فاكهةأطباق، شمعةمثل: طبق

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يجيب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته

 

 ينجز النشاط.

 إنجاز التطبيقات
 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع

 25( ص..........) إنجاز التمارين في دفتر األنشطة

 

التدريب 

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 قراءة )أداء وفهم( +صرف النشاط
 د90 المدة

 9و 8 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة 
تحكم ي، الواردة في النص المكتوب

 في مستويات اللغة الكتابية.

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يعبر عن فهمه لمعاني النص وينطق الحروف من 
قواعد كتابة التاء يتعرف على ومخارجها الصحيحة، 

 المفتوحة
الكفاءة 

 الختامية

يقرأ نصوصا من مختلف األنماط، مع التركيز على 

                                          النمط السردي، وتتكو ن من ست ين إلى ثمانين 
 لبها مشكولة، قراءة سليمة ويفهمهاكلمة أغ

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية المستمدة  القيم

 من مكونات الهوية الوطنية
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وتلخيصه بأسئلة هادفة
 ماذا نصحته؟لماذا تعجبت األم من ابنها؟  ب -
  ماذا تعلم التاجر مما حدث له؟ -

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 

الشخصيات ويعبر 
 عنها

 
 

يقرأ فقرات من 
النص قراءة 

سليمة 

 ومسترسلة
 

 
يجيب عن 

 األسئلة
 
 

يتعرف على 
اسم الفاعل 

وكيفية 
 استخالصه

 

 
يالحظ أنواع اسم 

الفاعل بناء على 
 الفعل

 
 

يستنتج قاعدة 

 مختصرة

 داء وفهم(أ)قراءة  ولىالمرحلة األ

 وقراءة النص قراءة صامتة. 37يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  ✓
 )تجسيد األهداف الحس حركية( تليها قراءة جهرية معبرة ✓

، يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها ✓
 وعلى من لم يقرأ في الحصتين السابقتين.

 ألسئلة.يطرح المعلم ا ✓

 كان يقصد التاجر رمضان، هل هو من جاء؟ لماذا أخطأت الزوجة؟ -
 من الذي أعطاها الدرس؟ ماذا يعلمنا هللا؟ -

 تكديس الطعام عمل سيء يضر المجتمع ✓
 لو قام كل واحد بتكديس الطعام، ماذا سيحدث؟ -

 على ندم التاجر.استخرج من النص ما يدل  -
 متها.استخرج من النص ما يدل على صبر األم وحك -

 (الصرفيةالفقرة أو الجمل المتضمنة القاعدة  )بناء المرحلة الثانية

 العودة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة. ✓
 متى عاد التاجر؟ لما غادر عابر السبيل -

 الكلمات على التاء المفتوحة أو الحروف فقط:تدوين الجملة وتلوين  ✓
إلى الدار وشاهد المخازن  التاجر، وعندما عاد السبيل سعيدا بما وهبه هللا عابرذهب 

 فارغة صاح: أين ما جمعنا لرمضان؟ بم سنسد جوع وعطش يوم طويل؟

 مالحظة الكلمات الملونة ومناقشة نوعها: ✓
 هل )عابر(، )تاجر( أفعال؟ ال. هي أسماء -

 ؟ من هو التاجر؟من هو العابر -
وقائل من قال، وقال فعل، عابر من عبر، عبر فعل، وتاجر من تاجر وتاجر فعل،  ✓

 وصائم من صام، وصام فعل
 فالذين يقوم بالفعل يسمى فاعل، فكل كلمت ملونة هي اسم فاعل ✓
 إذن ما هو اسم الفاعل: هو اسم يستخرج من الفعل. -

 استخرج اسم الفاعل من هذه األفعال: ✓
 فتح، خرج، كتب، لعب ..... ساعد، هاجم، راقب، نافس... -

 الخالصة:
 حفظ... حافظ، ساعد... مساعداسم الفاعل هو اسم يستخرج من الفعل، مثل: 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يجيب عن 

 األسئلة
يقدم أفكارا 

أخرى استنادا 
 إلى تصوراته

 ينجز النشاط.

 25ص  5إنجاز التطبيق  ✓
  اكتب اسم الفاعل المناسب -

 

التدريب 

 واالستثمار
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 التعبير الكتابيفهم المكتوب و الميدان

 وفهم( +تعبير كتابي )أداء قراءة النشاط
 د90 المدة

 11و 10 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يتحكم ، يقيم مضمون النص المكتوب
في مستويات اللغة الكتابية وينتج 

 منصوصات حسب وضعية التواصل

 

ت مؤشرا
 الكفاءة

يوظف معجمه اللغوي المناسب 
 وينظم إنتاجه وفق النمط السردي

الكفاءة 
 الختامية

 ينظم إنتاجه وفق نمط النص السردي

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم
 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

داث يتذكر أح

النص المقروء 
 ويلخصها

 تلخيص النص المقروء بأسئلة موجهة؟  ✓

 لماذا كان التاجر يكد؟ هل جمع الغلة؟ هل استفاد منها في رمضان؟ -
 من أخذها منه؟ لو كان اسم المتسول غير رمضان، ماذا كان سيحدث؟ -

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ النص 

 قراءة معبرة
 

يستخلص 
القيمة 

 االخالقية

 
 

يسترجع 
ماته معلو

 ويثري لغته
 
 

يتعرف على 
مختلف 

مركبات النص 
 المرغوب

 
 

يرتب أفكاره 

 فقرةويركب 
 

 
أ ما أنتج يقر

ويتحقق من 
 فكارهأترابط 

 قراءة النص قراءة معبرة من طرف المعلم.و 35النص المكتوب ص  إلىالعودة  ✓

 قراءات فردية وافرة من بعض التالميذ. ✓
 الص القيمة طرح أسئلة الستخ ✓

 هللا يرزق الجميع دون حساب وال خوف

 كتابة القيمة الخلقية على السبورة قراءتها ومطالبة التالميذ التحلي بها. ✓
على فقرة أثري  التعريج ✓

وإنجاز التطبيق  37، صلغتي
  الخاص بها

 تفويج التالميذ

 وحدد أوال: 27ل اآلتية صإقرأ الجم وحدك أو مع زميلك، -
 "....منتصف رمضان في " أن تكون بداية قصة؟ما هي الجملة التي تصلح  -

 "...بعدما تناول الجميع" ح أن تكون نهاية الجملة؟ما هي الجملة التي تصل -
 يحة.صحقصة ل الجمل ورتبها مكونا اقرأ كام -

 المعلم(ات من رسوم) حداثبالرسومات التوضيحية التي ترتب األاالستعانة  ✓
ا التلميذ اب وعند قراءتها والتأكد من صحتها يدونهأوال على الكتترقيم الجمل  ✓

 (.تكفيال  ة الكتابعلى كراس المحاولة )صفح
 اجات الكتابية والتأكد من توافقها.نتة مختلف االءقرا ✓
 ة.تثمين الصحيحة وتوجيه الخاطئ ✓
 بالجوع وصار يتشهى الطعام عمارعر النهار ش وخالل 3

2 
أمه وقالت له: "سنحضر حفلة بمناسبة صيامك ألول مرة، وسندعو أخوالك فرحت 

 "نافطار معلإل وأعمامك

 ينليتسحر مع الصائم توقظهفي منتصف رمضان قرر عماد أن يصوم فطلب من أمه أن  1

 يا عماد"مك واحد: "تقبل هللا صيا ت العائلة بصوتعندما أعلن المؤذن وقت اإلفطار، قال 6

 لينسى الجوع والعطش، فراح يلعب حتى تعب ونام يشغل نفسهفنصحته أمه أن  4

5 
اح يتفقد ور. رحب بالجميع ثم دخل المطبخ ضيوفستيقظ وجد المنزل يعج بالولما ا

 !"أطباقك يا أمي أشهىالطعام وهو يقول: "أم، ما 

8 
صبره وتحمله  ، سلموا عمادا هدايا كثيرة، مكافأة له علىطورفالبعدما تناول الجميع 

 الجوع.

 د حبات التمر واللبن وهو يشعر بسعادة غامرةعماتناول  7
 

مرحلة بناء 

 اتالتعلم

يركب فقرة 
متكاملة 

ظ ويقرأها ويتع
 بها

 تكاملةممل لتحصل على فقرة بين الجاربط 

فرحت ، ينليتسحر مع الصائم توقظهفي منتصف رمضان قرر عماد أن يصوم فطلب من أمه أن 

فطار أمه وقالت له: "سنحضر حفلة بمناسبة صيامك ألول مرة، وسندعو أخوالك وأعمامك لإل
 يشغل نفسهفنصحته أمه أن  ،الطعام ىعر عمار بالجوع وصار يتشهالنهار ش وخالل، "نامع

. ضيوفستيقظ وجد المنزل يعج بالولما ا ،لينسى الجوع والعطش، فراح يلعب حتى تعب ونام
 .!"أطباقك يا أمي أشهىاح يتفقد الطعام وهو يقول: "أم، ما وررحب بالجميع ثم دخل المطبخ 

تناول  ،يا عماد"مك واحد: "تقبل هللا صيا ت العائلة بصوتندما أعلن المؤذن وقت اإلفطار، قالع

، سلموا عمادا طورفالعدما تناول الجميع ب ،د حبات التمر واللبن وهو يشعر بسعادة غامرةعما
 صبره وتحمله الجوع. هدايا كثيرة، مكافأة له على

 لتدريبا

 و
 االستثمار

 



 7الدرس  المقطع الثاني تدائيلسنة الثالثة ابا
 

 الفضاء والهندسة الميدان

 االستقامية النشاط
 د45 المدة

 2و  1 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

وضع النقط على استقامة واحدة 
 والتحقق من االستقامة األشياء

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يتعرف على طرق التحقق من االستقامة 
وكيفية وضع مجموعة أشياء علي استقامة 

 احدةو
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة 

 باألعداد والحساب
يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم

 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب على اللوحة 

 وشفهيا

 التعليمة:

 حول األطوال والقياسات وأنواع الخطوط ويحول بين المتر والسنتمتريستعيد معلومات 

مرحلة 

 االنطالق

يسترجع معلومات 
حول المستقيمات 

 وخواصها
 
 

 
يكتشف مفهوم 

االستقامية ويتأكد 
 بالمسطرة

 

 
 

يرسم مستقيمات 
 لها نفس النقطة

 

 
 

يرسم مستقيمات 

 ونقط التقاطع
 

 
 

يستنتج الخالصة 

 المناسبة

 بحث واالستكشاف:مرحلة ال
 قراءة المطلوب: 30مطالبة التالميذ بفتح الكتاب ص 

هناك ثالث نقط على استقامة واحدة، تأكد  -

 باستخدام مسطرتك
 التدقيق، لوحظ وجود ثالث استقاميات،  بعد

 إما إعادة السؤال على هذا الشكل: وبالتالي
هناك ثالث نقط من نفس اللون على استقامة  -

 ك.واحدة، تأكد بمسطرت

أو ما هي كل االستقاميات الموجودة بغض  -
 النظر عن اللون.

 (رسم خطوط مستقيمةمرحلة البحث )

مالحظة الشكل الثاني: نريد إعادة رسم الشكل المصغر في المستطيل  ✓
 الثاني، قم بنفس العمل مستخدما القصاصات الموجودة في االسفل.

تخادها عدة مالحظة انطالق المستقيمات من نفس النقطة ورغم ذلك ا ✓
 مسارات.

 هل يمكن رسم مستقيمات أخرى تنطلق من النقطة األولى؟ -
 ارسمها -

 الحوصلة والتأسيس:

في هذه المرحلة يتم التصديق على النتائج  ✓
 الصحيحة وإبعاد الخاطئة

أنه يمكنها باستخدام يستنتج التلميذ  ✓
المسطرة من تحديد ما يشمله مستقيم من 

 نقط وما ال يشمله
 جاز:مرحلة االن

 مالحظة الشكل المقابل: ✓

 3كم من مجموعة نقط لها نفس اللون؟  -
 هل هذه النقط على استقامة؟ تحقق بالمسطرة -

أظف نقطة من كل لون لمجموعتها حتى تكون على  -
 استقامة

 أين يمكن رسم نقطة تشملها االستقامة الخضراء والزرقاء؟ -
 ارسم المستقيمات التي تشملها لتتأكد؟ -

 تعلمت:

 لى استقامية إذا المست كلها حافة مسطرة.تكن نقط ع
 يمكن رسم نقط كثيرة في استقامية

مرحلة بناء 

 التعلمات

يستخلص 

االستنتاج ويعمل 
 به

 :أتمرن
 في الحصة الثانية. 21ل التمارين ص ح

 ارسم نقطا على نفس االستقامية -2 لون قريصات على استقامية -1
 تقاطع المستقيماتعين نقطة  -4 أكل الشكل وفقا للنموذج -3

 التدريب

 و
 االستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة

  



                 
                 
                 

                 
                 
                 

  
 

                 
                 
                 

                 
                 
                 

  
 

                 
                 
                 

                 
                 
                 

  
 

                 
                 
                 

                 
                 
                 

  
 

                 
                 
                 

                 
                 
                 

  
 

 

  



 8الدرس  المقطع الثاني السنة الثالثة ابتدائي
 

 األعداد والحساب الميدان

 (2التجميع بالعشرات والمئات ) الدرس
 د45 المدة

 2و 1 الحصة
يتحقق من صحة  يالحظ ويكتشف، القيم

يستعمل  ويصادق عليها،النتائج 

 الترميز العالمي

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يجمع األعداد باستبدال الوحدات الصغرى بما 
يناسبها في المنزلة الموالية لها، ويعين ويميز 

 أرقام اآلحاد، العشرات والمئات
الكفاءة 

 الختامية

بتجنيد معارف متعلقة باألعداد  يحل مشكالت

 والحساب
مركبة 
 الكفاءة

يتعرف على أعداد أصغر من ألف ويكتبها ويفككها 
 ويجمع بعضها موظفا بعض خواص الجمع

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجمع األعداد 
 بتقنيات الجمع

 كها إلى مجموع أعدادإمالء أعداد ومطالبة التالميذ بتفكي :لتعليمةا
 1000،  600،  140،  254،  75فكك األعداد اآلتية إلى مجموع أعداد: 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعية 

 ويفهم مفرداتها
 
 

 
يتدرب على حل 

المشكالت 
 بتبسيطها

 

 
يعرض عمله 

ويقارنه مع 
 زمالئه

 

 
 

يفكك األعداد 
 ويركبها

 

 
يصادق وينظم 

التعلمات 

 الجديدة
 

 
ارفه يجسد مع

 بطريقة صحيحة

 واالكتشاف مرحلة البحث  -
 31صعرض الوضعية المدونة على كتاب الرياضيات -1

 شرح المحتوى من قبل المعلم ✓
 ق10ق أو علب 100أرادت مدرسة شراء قطع طباشير في علب 

 الحظ الجدول وأكمله في حالة طلب كل نوع

 توجيه المتعلمين عند العجز  ✓
  األقسام )الملونة باألحمر( لتكملة الطلبية مع مالحظة زيادة الكمية لبعض

 حصول الفائض
قطع 100 ذات علب المطلوبة الكمية القسم قطع 10 ذات علب   

 5 2 254 السنة األولى

 8 3 380 السنة الثانية

 5 6 650 السنة الثالثة

 4 7 742 السنة الرابعة

الخامسة السنة  800 8 0 

 المناقشة والتبادل:

 4ك حسابيا، قام كل من أمين وأيمن بحساب طلبية قسم سإذن لتحقيق ذل -
 أمين أيمن

742=700+40+2 742=(7*100)+(4*10)+2 

  من أخطأ من الولدين؟ كم نتيجة كل واحد؟ -
 أكتب كل عدد على هذا الشكل: -

 لو أرادا طلبية قسم السنة األولى، ماذا سيكتب كل واحد؟ -
 الحوصلة والتأسيس:

يع بالعشرات والمئات، ولتفكيك عدد أكتب كل عامل منه لعدد كميات أستعمل التجم
 حسب موقعه من العدد.

 مرحلة اإلنجاز:

تريد منى عد صورها، فوضعتها في أظرفة  ✓
صورة   100واستعملت أظرفة ذات 

 صور 10وأخرى ذات 
 مالحظة الصورة واستنتاج عدد الصور؟ ✓
 أوجد المفكوك الجمعي لألعداد اآلتية: -

- 690  ،453  ،387 
 تب الناتج العددي لكل مفكوك جمعي.أك -

- 500+9   ،60+1+400  ،6+80+200 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 

 فرديا

 في الحصة الثانية. 22حل التمارين ص 
 أكتب العدد المناسب لكل تفكيك - أرفق التفكيك بالعدد المناسب -

 ترتيب األعداد من األصغر إلى األكبر - إكمال تحويل االعداد -
 مل كما في المثالأك -

 التدريب
 و

 راالستثما

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
  



  7الدرس  المقطع األول السنة الثالثة ابتدائي
 السيرة النبوية والقصص القرآني الميدان

 تربية إسالمية النشاط
  ملسو هيلع هللا ىلصطفولة النبي  الدرس

 2و 1 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

 السيرة من       محط ات معرفة
 العبر الشريفة، النبوية

 النبوية السيرة من المستخلصة

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يتعرف على سيرة النبي وآله ويسعى لالقتداء 
 بأخالقه ويكتشف نجاحه رغم يتمه

الكفاءة 
 الختامية

 وأخالقه، ملسو هيلع هللا ىلص       الن بي سيرة من       محط ات يعرف

 ومناقبه سلوكه من         األخالقي ة بالمواعظ ويسترشد

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري والحرص على  القيم
 أداء العبادات والمعامالت، والتعامل بمسؤولية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسترجع 
 معلومات 

 .تكلمنا عن أركان اإليمان واإلسالمالسياق: 
 دروس التربية االسالميةالسند: 

 لمنا هذه األركان؟ لماذا أرسله هللا إلينا؟من عالتعليمة: 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ القصة 

ويطلع علي 
معناها 

 االجمالي
 
 

يناقش 
محتوى 
من  القصة

خالل أسئلة 
 موجهة

 
 

ينجز 

األنشطة بناء 
على 

 مكتسباته
 
 

 
 

يستنبط 

الخالصة 
باالعتماد 

علي االسئلة 
 الموجهة

  الحصة األولى:

 ات للقصة بتمعن وقراءة ذلك من قبل التالميذاإلنص 25و 24كتاب صالفتح 
بمناسبة المولد النبوي الشريف، أعلنت مدرستنا عن مسابقة ألفضل مجلة مدرسية تعرف 

 ، فأخذت أبحث مع زمالئي فوجدنا نسبه، ومتى ولد، وكيف عاش:ملسو هيلع هللا ىلصبطفولة النبي 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصتاريخ ومكان ميالد الرسول 

مكرمة صبيحة يوم اإلثنين، الثاني عشر من في قبيلة قريش بمكة ال ملسو هيلع هللا ىلصولد نبينا محمد 

 ميالدية. 571شهر ربيع األول، من عام الفيل، الموافق لسنة 
 

 اليوم السعيد: 

تبشره، ففرح به كثيرا،  المطلبلما ولدته أمه "آمنة بنت وهب"، أرسلت إلى جده عبد 

 سماء. ودخل به الكعبة، وشكر هللا، واختار له اسم "محمد" حتى يحمده هللا في ال
 

 ملسو هيلع هللا ىلصالنسب الشريف لرسول هللا 

 أبوه هو عبد هللا بن عبدا لمطلب بن هاشم، ويمتد نسبه إلى إسماعيل بن ابراهيم عليهما السالم
 

 وكفالته ملسو هيلع هللا ىلصرضاعة الرسول 

 أرضعته أوال أمه، ثم ثويبة خادمة عمه أبي لهب، ثم حليمة السعدية التي عاش معها حتى بلغ خمس سنوات.

ثمان سنوات، فتولى  ملسو هيلع هللا ىلصت توفيت أمه، فكفله جده عبد المطلب الذي كان يحبه كثيرا، إل أن توفي وعمر رسول هللا لما بلغ ست سنوا

 كفالته عمه أبو طالب، وكان يشفق عليه، ويفضله علي أبنائه

 :طرح جملة من األسئلة الموجهة على المتعلمين ✓
ن أرضعه؟ أين كان ما اسم والدة نبينا؟ ما اسم والده؟ لماذا سماه جده محمدا؟ م -

 والده لما ولد؟ كيف ولد إذن؟ من رباه بعد أمه؟ من رباه بعد جده؟
 يتطرق التلميذ لألنشطة الموالية لتثبيت المفاهيم وتقدير مدى استيعابها

 أنشطة التعلم:
 الجواب الصحيح:أمام كل   . أضع عالمة 1

  ولد الرسول صلى هللا عليه وسلم:

  ( من ربيع األول12ثنين الثاني عشر )بالمدينة المنورة صبيحة اال -

  ( من ربيع األول12بمكة المكرمة صبيحة االثنين الثاني عشر ) -

  ( من شعبان25بمكة المكرمة صبيحة األربعاء الخامس والعشرين ) -

 تصحيح جماعي وفردي للنشاط واستخالص العبر

 تدوينها في الحين )أو الحقا(العودة للسند الرئيسي ومناقشته للوصول إلى الخالصة اآلتية و

بمكة المكرمة، أبوه هو عبد هللا وأمه آمنة بنت وهب، أرضعته في  ملسو هيلع هللا ىلصولد رسول هللا 

سنوات،  6صغره حليمة السعدية. مات والده وهو في بطن أمه وماتت أمه عن عمر 
 سنوات، ورباه عمه حتى صار كبيرا. 8فرباه جده الذي مات لما كان عمره 

مرحلة 
بناء 

 لماتالتع

ينجز 

 األنشطة
 بشكل صحيح

 27استرجاع المعلومات بقراءة )أقتدي وأمارس( ص  الحصة الثانية:

 اختر الجواب الصحيح:. 1

 إلى :............... ملسو هيلع هللا ىلصيعود نسب الرسول 

 العباس بن عبد المطلب بن هاشم .1
 عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم .2

 . أربط بسهم بين العبارة وما يناسبها2
 مة السعديةحلي *   

 اسم محمد *  * كفله
 جده عبد المطلب *  * أرضعته

  ثم عمه أبو طالب *  * اختار له جده
 (27من كلمات )صإمأل الفراغات بما يناسبها . 3

 ملسو هيلع هللا ىلص. أنجز بطاقة للتعريف بالنبي 4

 تدريب
 و

 استثمار

  



  3الدرس  المقطع األول السنة الثالثة ابتدائي
 المادة أدوات ومفاهيم الميدان

 جغرافيا النشاط
 التموقع الموضوع

 د45 المدة

الكفاءة 
 الختامية

يختار المسار المناسب للتنقل والتوجه 
بعد الكشف عن معالم مكانية في 

 محيطه القريب

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يتعرف على مفهوم المخطط وكيفية 
 تحقيقيه وتحديد موقع شيء فيه

مركبة 
 الكفاءة

قريب على أساس يتموقع في محيطه ال
 ويخطط الموقع معالم مكانية

االعتزاز بالوطن ومعرفة حدوده وتنوع  القيم
 معالمه، والتعرف على بعض أساميها

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يستهل مفهوم 
الجغرافيا 

بالتساؤل عن 
 المكان.

 التعرض للوضعية اإلنطالقية:
نسان لمعالم تمكنه من تحديد مكان : يحتاج االالسياق

 (49تواجده وتنقله نحو مختلف االتجاهات )ص
 : كتاب التلميذالسند

  حدد مكان كل عنصر من عناصر هذه الخريطة؟ :التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يستهل موضوع 
 الدرس

 
 

يناقش محتوى 
 المرئي السند

 
 
 

يستنتج المراد 
من وراء كل 

 سند
 
 

يطلع على 
ل عملية تحوي

النص المكتوب 
 إلى مخطط

 
 

يوظف االتجاهات 
العامة في 

اختيار مساره أو 
في تحديد 

 موقعه
 

 يستنتج الخالصة
 المناسبة

 

 استكشاف المعارف:
 وقراءة التمهيد: 56صمطالبة المتعلمين بفتح كتاب التاريخ والجغرافيا 

إذا أردت أن تحدد مكان تواجدك أو مسار تنقلك من مكان آلخر، فما هي 
 ألدوات الجغرافية التي تستعين بها على ذلك؟ا

 مشاهدة السند الرئيسي:
 ؟ماذا تشاهد في الصورة -
 هل يعرف كل طفل موقعه؟ -
 أين يجلس وسيم؟ سعاد؟ فاطمة؟ أحمد؟ -
 ما هو المسار الذي سيتبعه كل تلميذ لالنتقال من موقع لموقع؟ -

اسمي فاطمة وأدرس في 
قسم السنة الثالثة ابتدائي، 

المقعد األول أمام  وأجلس في

 سعاد

تقف معلمتي أمام  
السبورة، قبالة التالميذ 

 والمكتب من خلفها!!!

يجلس أحمد في المقعد  
األمامي من الصف األول، 

 وعلى يمينه الباب

 1الحظ السند 
 أين تجلس فاطمة؟

 ما الصف الذي تجلس فيه؟
 وأين تجلس سعاد؟

 ماذا يوجد خلف المعلمة؟ 
 ماذا يوجد أمامها؟

 في أي اتجاه تقف؟ الباب
 هل هي مقابلة للتالميذ؟

 3الحظ السند  
 ماذا يوجد يمين أحمد؟
 في أي صف يجلس؟
 أين مكتب المعلمة؟

     

تجلس سعاد في المقعد 
الثاني من الصف الثاني، 

 وعلى يسارها علي

يجلس وسيم في المقعد  
األخير من الصف األول على 
 يمين سميرة، خلف إلياس

لياس في المقعد يجلس إ 
الثاني من الصف األول، 
 أمام وسيم وخلف أحمد

 4الحظ السند 
 أين تجلس سعاد؟
 أين يجلس علي؟

 في أي صف يجلسان؟

 5الحظ السند  
 ماذا يوجد قدام وسيم؟

 ماذا يوجد خلفه؟
 في أي صف يجلس؟

 6الحظ السند  
 من يجلس قدام إلياس؟

 من يجلس خلفه؟
 من يجلس على يساره؟

الص المخطط العام وملئه جماعيا بوضع استخ ✓
 جماعيا البطاقة في المكان المناسب

هذا يشبه لغز المنازل الخمسة، لهذا ينبغي  ✓
 حل اإلشكال تدريجيا.

 طرح أسئلة إضافية هو موقع كل فرد ✓
  استنتاج )االختصار والتبسيط(

التموقع هو أن أحدد مكاني وموقعي بالنسبة 

أرسم الموقع لمعالم )ألشياء( معروفة وأن 
 ومسار التنقل.

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز النشاط بناء 
على توجيهات 

 االستاذ

 تقويم جزئي:
 أنجز مخططا لمختلف غرف ومرافق بيتكم -
 ماذا تالحظ؟ -

 التدريب 

 و
 االستثمار

الوقت  وفي نفس مالحظة: التصميم المستخلص من السندات الستة يجعل المعلمة تقابل التالميذ وخلفها المكتب

 من مدارس الغرب وليس من مدراسنا، لهذا يمكن التعديل على السند وتصحيحه.نص مترجم ، وهذا أمام السبورة!!
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 األعداد والحساب الميدان

 الطرح دون احتفاظ النشاط
 د45 المدة

 2و 1 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يتعرف على عملية طرح األعداد 
 عموديا وإيجاد الفارق بعدة طرق

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يجد الفارق بين عددين سواء بالطرح 
 طريق المكملالمباشر أو عن 

الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة 
 باألعداد والحساب

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب على 
 اللوحة وشفهيا

 التعليمة:
 التالميذ بجمع االعداد معتمدين على المكمل إلى العشرة:مطالبة 

 3+27،  5+75،  32+8،  24+6اجمع 

مرحلة 
 االنطالق

ل إلى صي
المطلوب 

بإجراءاته 
 الشخصية

 

 
يحسب نتائج 

 العمليات أفقيا
 

 
 

يستخدم 

المكمل 
للحصول على 

 الفارق
 
 

 
يطلع على 

طرق إيجاد 
 الفارق العددي

 مرحلة البحث واالستكشاف:

 يجسد المعلم الشكل المقابل أمام التالميذ
 يتعرف التلميذ على أساليب الطرح دون استخدام أسلب تفكيك للوحدة االكبر 

 دينارا. 510ما في حافظته فوجد فيها               دينارا، فعد   950يريد أمين شراء كتاب ثمنه 

 كم ينقصه القتناء الكتاب؟
  التلميذ بالحروف يستحسن تفادي الرموز الفرنسية للعملة حتى يلم

 ال نزيد على فهمه فهما آخر. الفرنسية، كي
 مرحلة البحث )عمل فردي وجماعي بالتوازي(

تستخدم مريم طريقة الطرح لمعرفة  ✓

 الفارق والباقي
 لننجز تلك العملية عموديا ✓

 اجراء العملية أفقيا بالموازاة: ✓
 = ....510 - 950 

 
  م ع آ

    

0 5 9  
0 1 5 - 

0 4 4  
 

 الجمع بالمكملالقيام بنفس العمل من خالل 
أما أيمن فاتبع طريقة المكمل، وهو  ✓

كم ينقصه من دينار حتى يصل للمبلغ 
 المطلوب

 لننجز العملية عموديا ✓
 اجراء العملية أفقيا بالموازاة: ✓

950  + .... =510 

 
  م ع آ

    
0 1 5  

0 4 4 + 

0 5 9  

 
 الحوصلة والتأسيس:

لحساب الطرح عموديا أكتب اآلحاد تحت اآلحاد، العشرات تحت العشرات، والمئات 

 تحت المئات، ثم العدد السفلي من العلوي. 

 مرحلة اإلنجاز:

  أحسب الفوارق حسب طريقة مريم -
  م ع آ

    
5 8 6  
2 0 5 - 

3 8 1  

 
  م ع آ

    
5 9 8  
3 8  - 

2 1 8  

 
  م ع آ

    
4 0 8  
1 0 2 - 

3 0 6  

المسافة من عنابة لوهران  
كيلومتر، في الطريق  956هي 

 240قرأ مسافر على الالفتة 
 كيلومتر.

 كم بقي له للوصول؟ كم قطع المسافر؟

 
  م ع آ

    
6 5 9  
0 4 2 - 

6 1 7  

 

 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يستخلص 
االستنتاج 

 ويعمل به

 :أتمرن

 في الحصة الثانية. 23حل التمارين ص 
 أنجز عموديا العمليات اآلتية -  أجر العمليات اآلتية عموديا -

 حل مسألة أمين والكريات -  جد األرقام الناقصة -
 أبحث عن العدد المكمل الناقص -

 التدريب
 و

 االستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
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 األعداد والحساب الميدان

 2 أجند معارفي النشاط
 د45 المدة

 3 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

ويوظفها  1000يكتب أعدادا أصغر من 
 في حل مشكالت حسابية وهندسية

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يحسب مجاميع وبواقي، ويقوم بإسقاط 
المشكلة على الحياة العامة ويسترجع 

 االستقاميةقواعد 
الكفاءة 

 الختامية

  يحل مشكالت متعلقة باألعداد والحساب

 ويصف أو ينقل أشكال في المستوي
يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم

 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يكتب األعداد 
بناء على 
 سابقة معارف

ومطالبة التالميذ بكتابة فقط رقم اآلحاد أو  1000إمالء أعداد أصغر من  :لتعليمةا

 رقم العشرات أو رقم المئات دون كتابة كامل العدد.
 315، 420، 205أكتب رقم اآلحاد في العدد 

 90، 490، 290أكتب رقم العشرات في العدد 

 1000، 66، 205أكتب رقم المئات في العدد 

مرحلة 
 النطالقا

يقرأ الوضعية 
ويفهم 

 مفرداتها
 
 

يحدد اإلجراءات 
الالزمة للوصول 

 إلى الحل
 

 
يحدد اإلجابة 
الحسابية من 

 المنطقية
 

 
يحسب ويقارن 

 بين القيم
 
 

يجمع األعداد 
 دون احتفاظ

 
 

يطرح أعداد 

 دون استالف
 

 
ينقل ويكتشف 

العالقة 
 المنطقية

 واالكتشافمرحلة البحث  -
 33المدونة على كتاب الرياضيات ص عرض الوضعية-1

 المناقشة والتبادل:
يطلع على مختلف المشكالت الواردة في هذه المرحلة 

ويستخلص مختلف الحلول والطرق المؤدية للحل 

 بتوجيه من المعلم
 مرحلة اإلنجاز:

 الشكل المقابل ويناقش محتواهيتعرف على .1
 إليك قائمة السلع اآلتية

 السعررتبها تنازليا حسب 
 كيلو من البرتقال1كيلو من الطماطم و 1كيلو من البطاطا، 2أرادت االم  .2

 دينارا320=140+80+50+50كم ستدفع األم؟ 

 :تفادي الضرب حتى يتم تداوله في الدروس 
 

بعد الفراغ من الخضر والفواكه، توجهت االم عند الجزار  .3
دينار ونصف كيلو من اللحم 300وطلبت منه طبق بيض ثمنه  

 االحمر.
 دينارا 475دينار ،  300كم ثمن كل سلعة؟ 

 دينارا775كم ثمن ما اقتنته من الجزار؟ 

 
لقد كان في الطريق اشتهت إيمان طبق البيتزا، لكن من مالها الذي ادخرته، . 4

 دينار. 180دينار، وطبق البيتزا ثمنه  500عندها 
 180<500هل تكفيها النقود لشراء البيتزا؟ 

 500-180=320كم سيبقى لها؟ 

أثناء األكل الحظت إيمان أن قطع الجبن مرتبة في قطعة 
البيتزا، وقالت ألمها: أمي انظري، ثالث قطع بيتزا على 

 استقامة؟

 (  ��طباخ هل كالمها صحيح؟ )حسب ال

 
بعد انتهاء طبق البيتزا، أرادت األم الخروج، فمرت عند أمين . 5

 الصندوق، وبدأت تحسب لها ثمن المشتريات.
 كم هو ثمن السلع التي اشترتها األم؟

1095=775+320 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يستخلص 
 فرديا القواعد

 الخالصة:
 ويسترجعها بعد كل عمليةيستنتج مختلف القواعد الحسابية والهندسية 

 

 التدريب
 و

 االستثمار

  مالحظة: يمكن تمديد هذا الدرس ألكثر من حصة حسب الظروف الخاصة
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 األعداد والحساب الميدان

 2الحصيلة  النشاط
 د45 المدة

 4 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

ويوظفها  1000يكتب أعدادا أصغر من 
 في حل مشكالت حسابية وهندسية

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يمثل أعداد كتابة وقراءة ويرتب ويقارن فيما 
 بينها ويراجع قواعد المخططات البيانية

الكفاءة 
 الختامية

  يحل مشكالت متعلقة باألعداد والحساب
 ويصف أو ينقل أشكال في المستوي

النتائج يتحقق من صحة  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يكتب أعداد 
بناء على 

 ما درس

 يحسب مجاميع ذهنيا ثم يكتب االجابة على االلواح :لتعليمةا
 300+300+300  200+  200+  200 أحسب ناتج:

  400+100+100  500+500 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ 
الوضعية 
ويفهم 

 مفرداتها
 

 
 

يفكك 

  األعداد
 

يقارن بين 
 االعداد

 
 

يكمل 

متتاليات 
حسب 

 نمط معين
 

 
يجمع 
األعداد 

عموديا 
 باالحتفاظ

 
 

يقرأ 

ويرسم 
 المخططات

 
يراجع 

قواعد 
 االستقامية

 34عرض الوضعية المدونة على كتاب الرياضيات ص: واالكتشافمرحلة البحث  -
على مختلف المشكالت الواردة في هذه المرحلة ويستخلص مختلف الحلول يطلع 

 والطرق المؤدية للحل بتوجيه من المعلم

 مرحلة اإلنجاز:
 . كتابة مفكوك كل عدد 1

 

 المفكوك باألرقام

560 0+60+500 

826 6+20+800 

700 0+0+700 
 

 . مقارنة وترتيب وحصر أعداد:2

سجل كل من رائد، رشيد، مريم أ(. في لعبة بلوحة بيانات 

 928،  763،  761،  982وحنين النقاط على الترتيب: 

 . اشرح ذلك.928من حصل على أكب عدد من النقاط؟ 

ب(. عند حنين مئة واثنا عشرة جمانة )لؤلؤة فضية(، وعند 

 مريم مئة وإحدى وعشرون جمانة.

 121و  112أكتب باألرقام كل عدد: 

 ممن عندها أكبر عدد؟ مري

 ج(. قارن بين كل عددين

1+60+200 > 253  80+600 > 1+70+600 

 د(. انقل وأكمل متتالية األعداد وفق نظامها

903 - 853 - 803 - 753 - 703 - 653 - 603 - 553 
  

 

 . وضع وإجراء الجمع باالحتفاظ3

اشترى كل من رائد وحنين 

مجموعة من األدوات، احسب 

 مبلغ كل واحد منهما

 961 رائد =

  1006حنين = 
    

0 7 8  

1 9  + 

1 6 9  

 
 
2 9 6  

5 0 3 + 

9   + 

6 0 0 1   

 

 . وضع وإجراء الجمع باالحتفاظ4
 
5 9 6  

4 8 2 - 

1 1 4  

 
 
5 8 7  

3 6 2 - 

2 2 5  

 
 
9 7 3  

6 5  - 

3 2 3  

 
 
6 5 9  

4 2 6 - 

2 3 3    

 

 مقارنة السعات. 5

، وجنى 10L20cLجنى عمار 

 من العسل 20L50cLابراهيم 

 من جنى أكبر كمية؟

20L50cL > 10L20cL 
 

 . االستقامية7

 هل النقط الحمراء على استقامة؟ال

 تأكد باستخدام المسطرة 

 

 

 

 . تمثيالت بيانية ومخططات6

 سجل أيمن درجت حرارة طيلة أسبوع 

 ارسم الجدول الموافق لهذا المخطط

 اليوم األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة السبت

 درجة الحرارة 5 6 7 5 5 3 6
   

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يستخلص 
فرديا 
 القواعد

 الخالصة:
 يستنتج مختلف القواعد الحسابية والهندسية ويسترجعها بعد كل عملية

 

 التدريب
 و

 االستثمار

  على أكثر من حصة نظرا لكثرة التطبيقاتمالحظة: يمك تقسيم هذا الدرس 
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 األعداد والحساب الميدان

 2معالجة  النشاط
 د45 المدة

 6 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

ويوظفها  1000يكتب أعدادا أصغر من 
 في حل مشكالت حسابية 

 

مؤشرات 
 الكفاءة

ويحسب مجاميع يمثل أعداد كتابة وقراءة 
 ويقارن بين قيم ويراجع االستقامية

الكفاءة 
 الختامية

  يحل مشكالت متعلقة باألعداد والحساب
 ويصف أو ينقل أشكال في المستوي

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يكتب األعداد 
بناء على معارف 

 سابقة

 مطالبة التالميذ بإضافة أو طرح عدد ثابت من شريط :لتعليمةا
 975 – 980 – 985 –...   –...   –...   –...  –...  أكمل الشريط:

   ...–  ...–   ...–   ...–   ...– 801– 901– 1001 

مرحلة 
 االنطالق

 

يقرأ الوضعية 
 ويفهم مفرداتها

 
 

يحدد اإلجراءات 

الالزمة للوصول 
 إلى الحل

 
 

يرتب االعداد 

 ويقارن بينها
 
 

 
يجمع األعداد 

ويتحقق من 
 نتيجة العملية

 

 
 

يتعرف على 
مختلف كتابات 

 العدد

 
 
 

 
يحسب نتائج 

جمع أفقيا 
 وعموديا

 

 
 

يرسم نقاط 
ويتحقق من 
 استقاميتها

 واالكتشافمرحلة البحث  -

 35على كتاب الرياضيات صعرض الوضعية المدونة -1
يطلع على مختلف المشكالت الواردة في هذه المرحلة ويستخلص مختلف الحلول والطرق 

 المؤدية للحل بتوجيه من المعلم
1. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 رتب األعداد اآلتية تصاعديا

901 587 213 897 253 465  

األعداد أنقل الشريط وأدرج  ال يوجد خطأ
951  ،499  ،357 

901 897 587 465 253 213  901 897 587 465 253 213  951 615 499 357 301  
2. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 أوجد العدد 
 م8ع 2=  82
 م7و 6=  760

 أوجد العدد 
 م8ع 2=  28
 م7و 6=  706

 أكمل:
633  =3+30+600 
941  =900+40+1 

3. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 قارن بين األعداد  اختر االجابة الصحيحة

308>8+300 ✓ 

308<8+300  

308=8+300  
 

308>8+300  

308<8+300  

308=8+300 ✓ 
 

325 > 6+30+200 

908 = 8+900 

921 > 129 
 

4. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

مائتين أحصر بين 

 متتاليتين
500>478>300 

أحصر بين مائتين 

 متتاليتين
500>478>400 

 الحظ الشريط ثم أكمل

193،293،393،493،593،693،793 

5. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

نتجة جمع األعداد: 
 هي: 371+130+1

502 - 592 - 601  

 

502 - 592 - 601  

 أحسب العمليات عموديا
255   405  

193 +  99 + 

448   504   
6. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 هل النقاط في استقامية؟

 

 

 

 أرسم خمس نقط على استقامية

 
 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يستخلص فرديا 
 القواعد

 الخالصة:
 يستنتج مختلف القواعد الحسابية والهندسية ويسترجعها بعد كل عملية

 تدريب
 استثمارو
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 الحساب والهندسة الميدان

 1منهجية حل مشكالت  النشاط
 د45 المدة

 5 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

ويوظفها  1000يكتب أعدادا أصغر من 
 في حل مشكالت حسابية وهندسية

 

مؤشرات 
 الكفاءة

 يحسب المجاميع والفروقات ويطبق قواعد
 حل المشكالت في تسهيل عملية الحل

الكفاءة 
 الختامية

  يحل مشكالت متعلقة باألعداد والحساب
 ويصف أو ينقل أشكال في المستوي

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

أعدادا يكتب 
بناء على ما 

 تعلم

 يحسب مجاميع ذهنيا ثم يكتب االجابة على االلواح :لتعليمةا
 300+   9  200+  3+  40 أحسب ناتج:

  800  +6  +20  20  +5  +900 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعية 
 ويفهم مفرداتها

 

 
يتعرف على 

أساليب تحليل 
 المشكالت

 

 
يطلع على مبدأ 

استخالص 
 المعطيات

 
 

يتعرف على 

األسئلة 
المنطقية ألي 

 مشكلة
 

 
يتدرج في حل 
المشكالت 

بتجزئتها 
 وتنظيمها

 واالكتشافمرحلة البحث  -
 36عرض الوضعية المدونة على كتاب الرياضيات ص-1

 المناقشة والتبادل:

 يطلع المتعلم على نص المشكلة ويحصر معطياتها من خالل االسئلة الموجهة
 أكتشف:

أصدقائه في عطلة إلى مرتفعات ذهب أمين مع 
تيكجدة. المسافة من مقر سكناه إلى تيكجدة 

كيلومتر. قرأ أمين على لوحة التوجيه  280هي 

 المسافة التي مازالت تفصله عن مقصده.
 طرح األسئلة:

 ما الذي ينقص نص المشكلة؟ -
 .سؤاال مناسبا بأكت -

 .أجب عن السؤال -
 تعلمت:

)معطيات( والسؤال أو األسئلة التي تتطلب  في مشكلة، نجد نصا يتضمن معلومات

 إجراء حسابات لإلجابة عليها. يمكن أن ترد المعطيات في نص أو جدول أو رسم:

 75دينارا، وحليبا بمبلغ  40دينارا، اشترى خبزا بمبلغ  500مثال: كان مع األب 

 دينارا. يمكن طرح األسئلة التالية:

ما هو المبلغ الذي كان مع 
 األب؟

 ة مباشرةاالجاب
 دينارا" 500نقرأ في النص "مع األب 

 40+75=115اإلجابة تتطلب إجراء حساب:  ما هي مصاريف األب؟
 دينارا 115إذن صرف األب 

 اإلجابة تتطلب إجراء عدة حسابات: كم بقي مع األب؟

 دينارا 115نحسب أوال مصاريف األب: 
 500-115=385نحسب المبلغ الباقي: 

 دينارا 385 فنقول: بقي مع األب
 

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

يطبق ما تعلمه 

في حل 
 مشكالت فرديا

 37أنجز: ص
 اختر السؤال المناسب واجب عنه اختر السؤال المناسب واجب عنه

دينارا، وعند أخيه أمين  250عند أيمن 
 ضعف هذا المبلغ.

 سؤال خاطئما هو سن األخوين؟  -
 دج 500ما هو مبلغ أمين؟  -
 دج 750ما هو المبلغ االجمالي؟  -

 الجدول يبين تعداد تالميذ مدرسة:

 القسم 1س 2س 3س 4س 5س

 التعداد 68 63 60 57 70

 318ما هو تعداد تالميذ المدرسة؟  -

 سؤال خاطئما هو سن المدير؟  -

 5سما هي السنة األكبر تعدادا؟  -

 37أتمرن: ص
 السؤال ثم احسبضع  ضع السؤال ثم احسب اختر السؤال المناسب

 لعب أمين وربح كريات....

 ✓كم ربح أمين  -

 دورات 5سباق 
 متر 150طول كل دورة 

 متر750المسافة االجمالية 

 24كم بقي من البالط؟ 
 13:15متى انتهى العرض؟ 

 

 التدريب

 و
 االستثمار

 



  8الدرس  المقطع األول السنة الثالثة ابتدائي
 والعباداتمبادئ في العقيدة  الميدان

 تربية إسالمية النشاط
 الوضوء الدرس
 2و 1 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

لآلية  السليم والفهم الحفظ
 وضعياتوتطبيق  ،والحديث

 االستعمال

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يتعرف على الوضوء وطريقة تأديته وعلى دوافع 
 ذلك وشرطه لصحة الصالة ويدعم ذلك بآية

الكفاءة 
 الختامية

 الحسنى، هللا أسماء وبعض اإلسالم، أركان      يعد د
 اهارسيمو العبادات ببعض        الخاص ة المعارف ويتناول

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري والحرص على  القيم
 أداء العبادات، ونبذ العنف والتعامل بمسؤولية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسترجع 
 معلومات 

 .الصالة ركن من أركان اإلسالمالسياق: 
 أركان اإلسالم.السند: 

 كم يصلي المسلم من مرة؟ ماذا يجب أن يفعل قبل الصالة؟ بماذا يتوضأ؟التعليمة: 

مرحلة 
 االنطالق

يناقش 

محتوى 
من  التمهيد

خالل أسئلة 

 موجهة
 

 
يطلع على 

 اآلية والحديث

الشريف 
 ماومراميه

 
 

ينجز 

األنشطة بناء 
على 

 مكتسباته

 
 

يستنبط 
الخالصة 
باالعتماد 

علي االسئلة 
 الموجهة

 الحصة األولى:

 من قبل التالميذالتمهيد وقراءة  28كتاب صالفتح 

المسلم النظيف يحبه هللا تعالى والناس جميعا، فالنظافة من اإليمان، ومن مظاهر النظافة في االسالم  

 الوضوء للصالة حتى تكون صحيحة.

 الموجهة يتم الوصول بالمتعلمين إلى: من خالل األسئلة ✓

 المسلم من صفاته النظافة ألن النظافة من اإليمان -
 الوضوء هو عمل عبادي وفي نفس الوقت يؤدي للنظافة -
 الوضوء شرط لصحة الصالة -

 االطالع على اآلية القرآنية والحديث الشريف وقراءتهما وشرح معانيهما ✓
 ماذا طلب هللا منا قبل الصالة؟ -

 ب هللا علينا المضمضة؟هل أوج -
 هل يجوز الصالة دون وضوء؟ -

 كم يتوضأ المسلم من مرة؟ -
 متى يجب الوضوء؟ -
 ما هي فوائد الوضوء؟ -

 بم يتوضأ المسلم؟ ما هو الماء الصالح؟ -
 قراءة اآلية من قبل بعض التالميذ ✓

 أنشطة التعلم:
 . أربط بسهم بين العبارة وما يناسبها1

 من األوساخ للجسم *  * ال تصح الصالة إال
 ثالث مرات *  * الوضوء نظافة

 قبل كل صالة *  * أمرنا ديننا بالوضوء
 مرة واحدة *  * في الوضوء أغسل وجهي

  بالوضوء *   
 تصحيح جماعي وفردي للنشاط واستخالص العبر

 العودة للسند الرئيسي ومناقشته للوصول إلى الخالصة اآلتية:
الطاهر، وبعد الوضوء أتشهد وأقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من قبل الصالة أتوضأ بالماء 

 المتطهرين

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز النشاط 
 بشكل صحيح

ويسترجع 
مضمون 

الدرس واآلية 

 القرآنية

 الحصة الثانية:
تحت الصور  29يكتب عبارات الوضوء في الصفحة . 1

 30المناسبة في الصفحة 

 المرفقين ثالثاأغسل يدي إلى 

 أمسح رأسي مرة

 أغسل رجلي إلى الكعبين

 أغسل أنفي ثالثا

 أغسل فمي ثالثا

 أرد مسح الرأس

 أغسل كفي ثالثا

 تصحيح جماعي وفردي للنشاط واستخالص العبر
 اآلية القرآنية المدونة والمحفوظة في المنزل. يستظهر 2

 تدريب
 و

 استثمار

 



 

  5لدرس ا المقطع األول السنة الثالثة ابتدائي
 أدوات ومفاهيم المادة الميدان
 تاريخ النشاط

 أحداث مألوفة الموضوع

 د45 المدة
الكفاءة 

 الختامية

زمن ليتمرس على بناء مفاهيم تخص ا

والسلم الزمني، ويطلع علي مصادر 
 المعلومات التاريخية واآلثار.

 

مؤشرات 

 الكفاءة

 نوعهايقارن بين األحداث ويصنفها حسب 

 ويحدد أزمنة وقوعها.
مركبة 

 الكفاءة

ويصنفها في إطار زمني يرتب أحداثا مألوفة 

 متعاقب
يطلع على األزمنة واألمكنة السابقة وما  القيم

 يتعلق منها بالوطن وتاريخ ورموزه وتطلعاته.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يراجع مضمون 
الدرس 

 الرئيسي 

 : عرفت في حياتك أحداثا بقيت خالدة، وهي تعود الى فترات متعاقبة.السياق
 12ص : كتاب التلميذالسند

 وال تنساها أبدا؟: ما هي االحداث التي وقعت لك التعليمة

مرحلة 

 االنطالق

يستهل موضوع 
 الدرس

 
 

يناقش محتوى 
السندات 
 المرئية

 
 
 

يستنتج المراد 
من وراء كل 

 سند
 
 
 
 
 
 

 يستنتج
الخالصة 
 المناسبة

 

 استكشاف المعارف:
 وقراءة السند من قبل عدة تالميذ: 16مطالبة المتعلمين بفتح كتاب التاريخ ص 

إذا كانت األحداث التي يعرفها الفرد أو المجتمع تتميز بالتنوع من حيث طبيعتها، 
 فكيف يمكنك تصنيفها؟

 

 

 

 حظ الصورة األولىال

 ماذا كتب في السند األول؟
 من سيحضر؟ لماذا يستعد الزوجان؟

 هل سينسى الوالدان هذا اليوم؟

 

 الحظ الصورة الثانية

 لماذا يلبس هذا الطفل هذا الزي؟
 قارن احتفال زهير واحتفال هذا طفل؟
 هل سينسى هذا الطفل هذا اليوم؟

 

 

 

 الحظ هذا السند

 كم عمر الطفل؟
 هل تطور جسمه ولسانه وعقله؟

 هل ينسى؟ أول يوم في رمضان،

 

 الحظ الصورة الرابعة

 لماذا يتغافر الناس؟
 في أي مناسبة يتغافرون ويتعانقون؟

 ما نوع هذا الحدث؟ هل يتكرر
 توظيف المعارف:

 الحظ السندات المكتوبة والمرئية اآلتية، وعلق على كل سند موظفا ما تعلمته 

  

  استنتاج )االختصار والتبسيط(
 مألوفة ومشتركة، بعضها شخصية وبعضها دينية وبعضها وطنيةفي حياتي اليومية أحداث 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز النشاط 
بناء على 
توجيهات 
 االستاذ

 تقويم جزئي:
أنقل الجدول على كراسي ثم أكمل فراغاته وأصنف 

 فيه األحداث التالية حسب طبيعتها
 عيد الفطر –عيد االستقالل 
 اندالع الثورة –عيد الميالد 
  عيد األضحى –حفل زفاف 

 التدريب 
 و

 االستثمار

 



 

 
 

 

 



 الثالث)الهوية الوطنية(لمقطع ا

 ويقرأ قراءة سليمة مسترسلة نصوصا أصلية أغلبها مشكولة ويفهمها وينتج ، يتواصل مشافهة في وضعيات متنوعة بلسان عربي :الكفاءة الشاملة

 .نصوصا متوسطة الطول في وضعيات تواصلية دالة ومشاريع لها دالالت اجتماعية

 مركبات الكفاءة الختاميةالكفاءة  الميدان

 فهم المنطوق
يفهم خطابات في حدود مستواه الدراسي وعمره الزمني والعقلي 

 ويتفاعل معها بالتركيز على النمط السردي.

 **يتفاعل مع النص المنطوق ويميزه عن غيره.

 *يميز النص السردي عن غيره.

 *يقيم مضمون النص السردي المنطوق.

 التعبير الشفوي

دم توجيهات ويسرد قصصا أو أحداثا بلسان قويناقش وييحاور 

عربي في موضوعات مختلفة اعتمادا على مكتسباته المدرسية 

 ووسائل اإلعالم واالتصال في وضعيات تواصلية دالة.

 *يتواصل مع الغير مستعمال أدوات السرد.

 *يغير مقاطع من النص السردي.

 *يستخرج قيم ويمتثل لها.

 فهم المكتوب

نصوصا أصلية قراءة سليمة ومسترسلة من مختلف األنماط  يقرأ

كلمة  90إلى  60ويفهمها بالتركيز على النمط السردي تتكون من 

 أغلبها مشكولة.

*يفهم مايقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة في النص 

 المكتوب.

 *يوظف الرصيد الجديد الوارد في النص المكتوب.

استراتيجية القراءة ويقيم *يطرح فرضيات يستعمل 

 مضمون النص المكتوب.

 التعبير الكتابي

إلى  40ينتج كتابة نصوص متوسطة الطول ومنسجمة تتكون من 

كلمة أغلبها مشكولة من مختلف األنماط بالتركيز على النمط  60

 السردي في وضعيات تواصلية دالة ومشاريع لها دالالت اجتماعية.

الحروف والضوابط *يتعرف على مختلف أشكال 

 .للكتابة بالعربية

 .*يتحكم في مستويات اللغة الكتابية

نصوصا سردية ومشاريع كتابية ذات دالالت ينتج *

 .اجتماعية وأدبية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الموارد المعرفية:

التعبير 

.الكتابي  

 

عبير الشفويتفهم المنطوق وال فهم المكتوب ور 
حـــــا

 الم

ع
طـــــــ

 المقا

ع
سابيــــــ

أل
 الرصيــــد اللغوي القراءة المحفوظــــات ا

 الصيغ الصرفية.

 الظواهر اإلمالئية.

التراكيب 

 النحوية.
 األساليـــــب

*أنشطة متعلقة 

بالتدرب على 

 اإلنتاج الكتابي.

*يعبر كتابيا 

عن مهنة 

الشرطي)الخدم

ات التي يقدمها 

 لوطنه(.

*يختار 

شخصية وطنية 

ويكتب 

 سيرتها.

ن.               *العلم.
ط
شهيد الو

* 

خدمة 

*رصيد خاص بالمهن.  األرض  

*رصيد خاص 

بالبطولة)المرادفات 

 واألضداد(.

*رصيد خاص بالرموز 

 الوطنية.

  

 

 

 *اسم المفعول.

 *التنوين بالفتح.

*التنوين بالضم أو 

 الكسر.

 *الفعل الماضي.

 *الفعل المضارع.

  *فعل األمر.

، ـ)سوى*االستثناءب

 إال(، غير

*مؤشرات 

زمنية)في يوم من 

في أحد ، األيام

 في يوم(، األيام

*الظروف الدالة 

، على المكان)شرقا

، شماال، غربا

 جنوبا(

طنية.
و
وية ال

ه
 ال

ع 
ط

المق
ث

الثال
.
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 11 عمر ياسيف

من أجلك 

 12 ياجزائر

معالجة(، تقويم، )إدماج  13 

 

 

 

 



 الموارد المنهجيــــــة.

:   يالحظ السمات الرئيسية للغة العربية و كيفية استخدامها من خالل محاكاة فهم المنطوق 

 النطق .                                                                     

الصور التي تساعد ، يتوقع المعنى من خالل المفاتيح اللغوية مثل : السياق  : التعبير الشفوي

.على فهم المعنى   

الموارد المنهجية الخاصة 

 بميداني:

عبير تفهم المنطوق وال

 الشفوي.

 

يقرأ جهرا النصوص المألوفة لمعرفة المعنى .  -:   فهم المكتوب  

لتخمين المعنى .يستخدم مجموعة من المفاتيح أثناء القراءة -  

يفهم العبارات و التعليمات في إطار السياق .-  

الموارد المنهجية الخاصة 

 بميدان:

 فهم المكتوب.

 

يحلل و يرتب األفكار .-: التعبير الكتابي و المشاريع   

. األحكام ستخالصاليوازن و يقارن -  

حظ و يفسر و يبرر.يال-  

السيما النمط السردي.يصمم مواضيع لتوظيف خطاطات األنماط  -  

ينجز مهاما متعددة وفق تعليمات .-  

الموارد المنهجية الخاصة 

 بميدان:

 التعبير الكتابي.

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكفاءات العرضية، القيم والمواقــــــف.

 الكفاءات العرضيـــــــة القيم والمواقـــــف

 

يعتز بمكونات الهوية –بلغته يعتز -

و يحترم ، الجزائرية و يقدرها 

ينمي قيمة الخلقية و –رموزها 

الدينية و المدنية المستمدة من 

.مكونات الهوية الوطنية .   

 

.الهوية الوطنية  

ينمي قدراته التعبيرية مشافهة وكتابة -

بانتاج نصوص تحترم خصائص 

 الوضعية و سالمة اللغة.

يحبب لديه القراءة و المطالعة.-  

نواعها.أيتدرب على القراءة ب-  

 

 

ات ذ

طابع 

.فكري  

 يستخرج المعلومات و يوظفها في-

و الكتابي.الشفوي  التعبير  

يتدرب على استعمال الزمن يستخدمه -

 وفق قواعد محددة سلفا.

  يستخدم وسائل اإلعالم و اإلتصال.-

 

ذات 

طابع 

.منهجي  

 يتحلى بروح التعاون و-المواطنة : 

التضامن و العمل الجماعي و 

  الصدق في التعامل .

في الحياة الثقافية للمدرسة يساهم -

والحي أو القرية .                    

ينتهج أساليب اإلستماع و –     

الحوار و ينبذ العنصرية و العنف 

بمختلف أشكاله.                      

يحافظ على -: الضمير الوطني

و يدافع عنها .     الرموز الوطنية 

و يتحلى باألخالق الدينية –    

 المدنية للوطن واألمة.

 

 

 المواطنة

 و

 الضمير الوطني

يتدرب على األساليب المناسبة بما -

 يستجيب للوضعية التواصلية .

يرد على األسئلة بما يفي بالغرض .-  

يركب كالما يتالئم مع وضعية -

 التواصل. 

 

ذات 

طابع 

.تواصلي  

 

         

ثقافات و حضارات العالم.يحترم -   

يتقبل اإلختالف و يسعى إلى -

 التعايش السلمي مع اآلخرين .

يتفتح على الغات األجنبية و -

 الثقافات األخرى .

يستخلص من تجارب اآلخرين ما -

يمكنه من فهم عصره و بناء 

 مستقبله.

 

 

 

التفتح على 

.العالم  

 

يتكفل بانشغاالته الشخصية و الفوجية -

 و الجماعية .

يوظف المعلومات المكتسبة لتحقيق -

  مشروعه الشخصي.

 

 

ذات 

طابع 

شخصي 

 و

 اجتماعي

 



 

 

 من طرف المعلم .          أحب  وطنيإلى النص المنطوق  يستمع :نص منطـــوق
  

 

من كتاب   43 صفحةمعروضة أمامه في  : يعبر عن مشاهد تعبيـــــر شفوي

      إال  .، غير، سوىالتلميذ و يستعمل الصيغ : 
مهنة يفضلها ويبين من خاللها كيف نصا شفويا عن  ينتج-:اإلنتاج ا لشفوي

 .يخدم وطنه

ق 
طو

 فهم المن
 و

ي
شفو

 التعبير ال

 

 :و استغالله لمعرفة ،  44صفحة خدمة األرض  نص القراءة – .القــــراءة:

 
 من كتاب التلميذ . 46صفحة الفعل الماضي في  :المتمثلة النحوية ةاهرالظ

 

 كتاب التلميذ . من 46فحة صالتنوين :المتمثلة في  الصرفية ةاهرالظ
 

 
 
 
 

 من كتاب التلميذ.  55صفحة شهيد الوطن عرض المحفوظة :  المحفوظـــــــات
 
 

ب
 فهم المكتــــو

 
 

ينجز األنشطة المتعلقة بالتدريب على اإلنتاج الكتابي :  اإلنتـــاج الكتـــابـــــي

 من دفتر األنشطة . 31صفحة  
 
 
 

التعبير الكتــــا
ي

 

 

 

 



 بطاقة مؤشرات مركبات الكفاءة الختامية

:+ الثانية + الثالثة األولــــى:للوضعيات الجزئية  

 الميـــــدان مركبات الكفاءة الختــــاميــــــة المؤشــــــرات

 يجيب عن أسئلة حول المعنى الظاهري للنص المنطوق.

 يفهم كلمات جديدة في سياقات مختلفة.

 يستخرج القيمة الواردة في النص ويبرز أهميتها في الحياة.

 

*يتفاعل مع النص المنطوق 

 ويميزه عن غيره.

 *يميز النص السردي عن غيره.

*يقيم مضمون النص السردي 

 المنطوق.

فهـــم 
ق
طـــــو

المن
 

 يسرد قصة انطالقا من مشهد أو مجموعة صور.

 يكيف حديثه وأداءه الصوتي مع وضعية التواصل.

 يدلي بحديث ويبرره.

 

*يتواصل مع الغير مستعمال 

 أدوات السرد.

 *يغير مقاطع من النص السردي.

 *يستخرج قيم ويمتثل لها.

ي
شفو

 تعبيــــر 

عن غيره.يعبر عن فهمه لمعاني النص السردي   

 

*يفهم مايقرأ ويعيد بناء 

المعلومات الواردة في النص 

 المكتوب.

ب
 فهم المكتـــــو

األضداد.، المرادفات -  

يستبدل كلمة بكلمة دون تغير المعنى.-  

*يوظف الرصيد الجديد الوارد 

 في النص المكتوب.

يتعرف على المعنى الضمني للنص.-  

يستخرج قيما ويتمثل بها-  

*يطرح فرضيات يستعمل 

استراتيجية القراءة ويقيم 

 مضمون النص المكتوب.

 

تعرف على مختلف أشكال الحروف ي*

 والضوابط للكتابة بالعربيــــة

ي
 تعبــــيــــر كتــــابــــ

 

 

تحكم في مستويات اللغة الكتابيـــــة*ي  

 

*ينتج نصوصا سردية ومشاريع 

كتابية ذات دالالت اجتماعية 

 وأدبية.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 المهمات : 

 يتعرف على واجبات الفرد اتجاه وطنه وبعض الخدمات التي يمكن تقديمها من أجل رفعته. -1

  بالبطوالت.يكتشف جزءا من تاريخ وطنه الحافل -2

 يسمي رموز وطنه ويقول كيف يفتخر بها ويقدرها. -3

 يكتب سيرة ذاتية لشخص يؤدي خدمات لوطنه. -4

 يجند ويوظف مكتسباته المعرفية والمنهجية في وضعيات تواصلية دالة.-5

 

 (األم الوضعيةالوضعية المشكلة االنطالقية ) 

 

 

                                                            ويعملون بجد من أجل أن ي رفع علمه عاليا فيسماءالعالم حبا فيه ، يسعى الجميع لخدمة وطنهم وتطويره

 واعتزازا به .

 فكيف تخدم وطنك وترقى به؟

 وماذا تعرف عن تاريخه؟

 وما هو واجبك نحوه ونحو رموزه؟ 

 

 



 

 

 ميدان فهم المنطوق والتعبير الشفوي.

 الحصة األولى:فهم المنطوق45د.

 

 

 

 

 

 

د:ــــــسنال  

 

:ماذا ترى في الصورة؟التعليمة        

 منهجية التناول:

النبرات ، تعابير الوجه، تصاحبه )إشارات باليد، نفعال بهال                                                         *ي سمع المعلم تالميذه النص المنطوق مشافهة ويرافقه بإبداء ا    

إلثارة السامعين وتوجيه عواطفهم. الصوتية(.  

*تجزئة النص المنطوق وأجرأة أحداثه.     

إضافة(.، حذف، .)يمكن للمعلم إعادة الصياغة36أسئلة الفهم مرافقة للنص المنطوق.دليل الكتاب ص  *    

كتشاف الجانب القيمي في النص وممارسته.ا*     

    

 

 أعبر عن المشهد.

رسمها أكرم.صف الصورة التي   

 ما رأيك أنت في هذا العمل؟هل يمكنك أن تنجز  مثله؟

 أتذكر وأجيب.

28إنجاز النشاط األول المتعلق بفهم المنطوق دفتر األنشطة ص   

 

 

 

 

اول.ــــــــــمنهجية التن  

 النص المنطوق.

وبعد عرض أعمالنا أعجبت ، طلبت منا المعلمة أن نعبر عن حبنا للجزائر بالرسم والكلمة، بمناسبة عيد الثورة

 المعلمة ببعض األعمال لكنها لم تعلق على جدار القسم سوى لوحة أكرم.

(63دليل الكتاب ص)فلما رآها منير قال:.............النص المنطوق   

 
 

 القيمــــــــــــة:
 حب الوطن من اإليمان.

 



 الحصة الثانية:التعبير الشفوي.45د)استعمل الصيغ(

.دراستها قصد تثبيتهاالستخراج الصيغ المراد *التحاور حول النص المنطوق للوصول إلى دفع المتعلمين   

 السياق:

 طلبت المعلمة من تالميذها أن يعبروا عن حبهم لوطنهم الجزائر بالصورة والكلمة، وبعدما عرض التالميذ أعمالهم، أرادت أن تعلق رسومات تالميذها.

 السنـــــد:

 النص المنطوق.

 التعليمة.

لوحة أكرم. سوىهل علقت المعلمة على جدار القسم جميع اللوحات؟                     لم تعلق المعلمة   

لوحة أكرم. غيرقتقول                      لم تعلق  غيربكلمة  سوىتستبدل كلمة   

لوحة أكرم.     إال                                                                    ولو استبدلتها بكلمة إال  ماذا تقول؟                        لم تعلق   

 تثبيت الصيـــــغ.

 

(.غير، سوى،     إال  تحدث عن الصور مستعمال:)  

 

 أستعمل الصيغ.

 
 

 

  

 

 

 

 

 



 الحصة الثالثة:اإلنتاج الشفوي 45د.

 السياق: أنت تلميذ مؤدب ومجتهد، تحب وطنك الجزائر كثيرا، وعندما تكبر تتمنى أن تصير شرطيا أو معلما أو بيطري أو..........

 السند: صور )كتاب التلميذ(.

 التعليمة: اختر الصورة التي تمثل المهنة التي تفضلها، وبين من خاللها كيف تخدم وطنك؟.

 كتابة الملخص وقراءته.
 مالحظـــــــة:

 يجب مرافقة المتعلمين في حصة اإلنتاج الشفوي إلكسابهم مهارات توليد األفكار وتنظيمها في سياقات مختلفة في أعمال فوجية وجماعية.
 

ةالصور المهمات  

  

 من الشخص الذي تراه في الصورة؟

 أين يعمل؟وماذا يفعل؟

تكلم عن األعمال التي تقوم بها.، كبرت وصرت شرطيا  

 

  

 ماذا ترى في الصورة؟

يفعل؟ماذا   

 هل تحب أن تكون مثله؟

 احك لنا عن األعمال التي تقوم بها وكيف تخدم وطنك؟

  

 

  

 

 

 ومن هذه؟

 ماذا تفعل؟

 كيف يخدم البيطري وطنه؟

 

  

 

ماهي أعماله؟، وهذا الرجل  

 هل تحب أن تصير مثله؟

 

 

 

 الحظوا الرجلين.

 أين يعمالن؟

 هل يخدمان وطنهما؟كيف؟

 

 

 

 

 

 



 

 ميدان فهم المكتوب والتعبير الكتابي.

  الحصتان الرابعة والخامسة )قراءة آداءوفهم+إثراء(

    السيـــــاق:تحصل فالح على قطعة أرض فقام بحرثها وتهيئتها.

      السنــــــد:)الصورة+النص المقروء( ص44.

    المهمــــات: أين هو الفالح األن؟. ماذا يفعل؟

تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص      
ز المهمات بعد قراءة النص قراءة     فقراءة نموذجيةمن قبل التالميذ  صامتة                                    ت نج   

ومشخصة من طرف المعلم.    

  بالمتمكنين حتى اليدفع عالمات الوقف)يبدأ األستاذ شروط القراءة الجهرية و تليها قراءات فردية مع مراقبة النطق السليم لمخارج الحروف واحترام  

   المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء( .  

اءة فقرة أو جملة لطرح أسئلة للوقوف على مدى فهم التالميذ للمعنى العام للنصيوقف األستاذ المتعلم أثناء االنتهاء من قر    

  مرفقة بالنص(.        ولشرح كلمات جديدة وتوظيفها في جمل.)األسئلة   

األسئلة:    

في أي وقت يتوجه إلى حقله؟ من هو بطل قصتنا؟    

لما وصل إلى حقله ماذا  ماهي المهنة التي يمارسها؟  

؟فعل    

   

 

 

 

 
ابحث عن أضداد الكلمات التالية في النص    

 

 

 

 أفهم وأجيب

دفتر األنشطة.إنجاز النشاط على     

 

 

 

 

 

 

 الكلمة مرادفها توظيفها في جملة

 طلوع شروق يتوجه أبي إلى عمله قبل طلوع الشمس

 دائب متواصل 

 الكلمة ضدها الكلمة ضدها

 بدأ فرغ بيأس بأمل

 مستيقظة نائمة ضعيفين قويين

 



 ميدان فهم المكتوب والتعبير الكتابي.

 الحصتان السادسة والسابعة )قراءة+تراكيب نحوية(
 وضعية االنطالق

 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.

أين وضعها؟، تناول الفالح الحبوب  
؟هل توقف عن العمل لما ارتفعت الشمس  

 وضعية بناءالتعلمات

 المرحلة األولى)قراءة آداء+تعمق في النص(

 يعود المعلم إلى النص ويقرأه كامال قراءة جهرية مسترسلة

)تجسيد األهداف الحس حركية(من طرف التالميذ تليها قراءة جهرية معبرة  

 يطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص.

يحمل؟إلى أين توجه الفالح؟وفي أي وقت؟ماذا كان   

 ماذا فعل عندما وصل إلى الحقل؟كيف تم ذلك؟

 لماذا تعتبر هذه المهنة شاقة ومتعبة؟

 ماذا يفعل الفالح عندما ينضج القمح؟

 من يستفيد من خيرات هذه األرض؟

 استخالص القيمة والتحلي بها.

 المرحلة الثانية)بناء الفقرة أو الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية(

.الجمل المتضمنة الظاهرة النحوية من النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء األولىالعودة إلى الفقرة   

يبذرها ذات اليمين وذات الشمال. راحها في مئزره ثم وضعالحبوب و تناولحتي  وصلوما إن ، عبدالقادر متوجها إلى حقله سارقبل طلوع الشمس   

.األفعال الماضيةعلى السبورة وتلوين  الجملكتابة   

.في السابقمراجعة سريعة حول ماتم دراسته   

الحبوب. تناول، متوجها إلى حقله سارماهي األعمال التي قام بها عبد القادر؟                          األعمال التي قام بها عبدالقادر:يسأل المعلم:  

ها ذات اليمين وذات الشمال.يبذر راح، ها في مئزرهوضع  

األعمال تدل على ماذا؟                     تدل على أفعال.هذه   

وعينوا اإلجابة الصحيحة.، شاهدوا األفعال الملونة باألحمر  

 قام عبد القادر بهذه األعمال)األفعال(وانتهى منها في الماضي.

 يقوم عبدالقادر بهذه األعمال)األفعال(اآلن في الحاضر.

اكملوا                          نسميها أفعال ماضية.، ينا منها في الماضي نسميها أفعالإذن األفعال التي قمنا بها وانته  

        ماهو الفعل الماضي؟                      الفعل الماضي هو كل فعل قمنا به في الزمن الماضي.

 هاتوا أفعاال ماضية.

 تدريبات:

وافق.، دافع، يسقي، بنى، يتسابق، جنى  

الفقرة الثانية كل األفعال الماضية.استخرج من   

 أكمل الفراغ بفعل ماض مناسب.

المدمر حتى استشهد. قاتلبإخوانه المجاهدين إبان ثورة التحرير و التحقالسالح و ـحملف، بحياته من أجل وطنه ضحىجدي شهيد   

 المرحلة الثالثة: إنجاز التمرين على دفتر األنشطة.

 
 

 

 

 

 

 



 ميدان فهم المكتوب والتعبير الكتابي.

 الحصتان الثامنة والتاسعة)قراءة+ظاهرة إمالئية(

 وضعية األنطالق

 العودة إلى النص المقروء وتلخيصه بأسئلة هادفة

؟كيف سار عبد القادر إلى حقله  

؟ماذا حمل معه  

وماذا فعل بها؟ ؟أين وضع الحبوب  

 وضعية بناء التعلمات

 المرحلة األولى)قراءة آداء وفهم(

وقراءة النص قراءة صامتة. 44يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص   

 تليها قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(

.الحصتين السابقتينوعلى من لم يقرأ في ، يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها  

.النصأسئلة التعمق في معنى يطرح المعلم   

 استخرج من النص عبارة تدل على خدمة الفالح لوطنه واستحقاقه الشكر.

 نأكل يوميا بفضل جهد الفالح

 سم األغذية التي ينتجها الفالح؟

 هل يمكن أن نستغني عن خدمات الفالح؟

ماذا تقول له؟، تهنئ الفالح  

 المرحلة الثانية)بناء الفقرة أو الجمل المتضمنة القاعدة اإلمالئية(

لعودة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة.ا  

؟كيف سار عبدالقادر إلى حقله  

 سار عبد القادر متوجها إلى حقله، حامال زاده، وكانت الطبيعة التزال نائمة..

الكلمات المنونة بالفتح.تدوين الجملة وتلوين   

 انطق بالكلمات الملونة باألحمر.

الكلمات؟                         سمعنا نونا.ماذا سمعتم عند نطقنا بهذه   

 هل كتبناها؟بماذا استبدلناها؟

هل بدأناها بـ الـ، الحظوا الكلمات الملون  

نكرة إذن هذه أسماء  

 التنوين بالفتح:أضع فتحتين مع األلف في آخر الكلمة وأسمع وأنطق النون وال أكتبها.

احصد الفالح قم      مح                  ــقــالمثل:حصد الفالح      ح 

 تدريبات

 أكمل على المنوال التالي.
 سقى الفالح األرض                    سقى الفالح أرضا.

 بذر الفالح البذور                     بذر الفالح بذورا
 نشر الفالح الخير.                    نشر الفالح خيرا

الج الطبيب مريضاعالج الطبيب المريض.               ع  
 شرح المعلم الدرس.                  شرح المعلم درسا

 
 المرحلة الثالثة:إنجاز التمرين على دفتر األنشطة.

 
 
 

 

 



 ميدان فهم المكتوب.

 الحصة العاشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ميدان فهم المكتوب والتعبير الكتابي.

 الحصتان الحادية عشر والثانية عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9الدرس  المقطع األول السنة الثالثة ابتدائي
 تهذيب السلوك الميدان

 تربية إسالمية النشاط
 التبذير الدرس
 2و 1 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

معرفة القيم والسلوكات 
 الحميدة وتوظيفها وممارستها

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يتعرف على السلوكات الحسنة ويتحلى بها 
 عليها. ويستدل باآليات التي تحث

الكفاءة 
 الختامية

 المعارف جملة         اليومي   بسلوكه         المتعل م يجسد
 محيطه في ويمارسها المكتسبة، والقيم

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري والحرص على  القيم
 والتعامل بمسؤولية، والمعامالت أداء العبادات

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسترجع 
 معلومات 

 السياق: تكلمنا عن األم ودورها نحو أبنائها وبناتها.
 السند: قصة مالكي، من كتاب القراءة

 التعليمة: ما هي الصفات التي اتصفت بها األم في تلك القصة؟

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ القصة 
ويطلع علي 

معناها 

 االجمالي
 

 
يناقش 
محتوى 

القصة من 
خالل أسئلة 

 موجهة

 
 

يتعرف على 
النص 

الشرعي 

 ويفهمهم
 

 
ينجز 

األنشطة بناء 

على 
 مكتسباته

 

 
 

 
يستنبط 
الخالصة 

باالعتماد 
علي االسئلة 

 الموجهة

  الحصة األولى:

 اإلنصات للقصة بتمعن وقراءة ذلك من قبل التالميذ 31كتاب صالفتح 
بينما كان أحمد وخديجة عائدين من المدرسة، شاهدا خبزا ملقى علي الطريق، ولما 

وصال إلى البيت سأال أمهما: لماذا يرمي الناس الخبز؟ أليس الخبز من نعم هللا تعالى؟ 
 فأجابتهما األم: هذا هو التبذير الذي قال عنه هللا تعالى: 

 
  طرح جملة من األسئلة الموجهة على المتعلمين: ✓
 ما الذي أدهشهما؟  - الولدان في الطريق؟ وجدماذا  -

 هل التبذير يكون في الطعام فقط؟ - بماذا أجابتهما األم؟ -
 ما هي األشياء األخرى والنعم األخرى التي يحصل فيها التبذير؟ -

 شرح المعاني وطرح أسئلة استفساريةالتطرق لآليات و ✓
 الفقراء لهم حق عندنا؟ نعمهل  - بماذا أمرنا هللا؟ باإلنفاق على الفقراء  -
 عم نهانا إذن؟ عن اإلسراف والتبذير - هل أجاز هللا لنا االكل والشرب؟  -

 بالمتعلمين إلى: الوصول ✓
 نعم هللا كثيرة يجب الحفاظ عليها -

 التبذير هو تضييع نعم هللا دون االستفادة منها -
 المبذر يشبه الشيطان الذي يعصي هللا -
 لية لتثبيت المفاهيم وتقدير مدى استيعابهاالتلميذ لألنشطة الموا يتطرق ✓

 أنشطة التعلم:

 أكمل ما يلي:. 1
 التبذير هو ..........................................

 تجنب التبذير يكون بـ ............................

 أكمل بـ )تبذير / ليس تبذيرا(:. 2
 ............ األكل أكثر من الحاجة

 ............ بقدر الحاجةشراء الخبز 
 ............ إطفاء المصباح قبل النوم

 ............ الوضوء من الحنفية

 تصحيح جماعي وفردي للنشاط واستخالص العبر

 وتدوينها في الحين )أو الحقا( العودة للسند الرئيسي ومناقشته للوصول إلى الخالصة اآلتية
 دون إنفاق فوق الحاجة:وصانا هللا باألكل والشرب والتزين لكن 

وا       آد م        ب ن ي    ي ا۞ قال هللا تعالى:  ج د         ك ل           ع ن د               ز ين ت ك م         خ ذ  ر ب وا         و ك ل وا          م س  ر ف وا      و ال              و اش                 ت س 

ر ف ين          ي ح ب      ال          إ ن ه    ۞                ال م س 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز 
 األنشطة

 بشكل صحيح

ويسترجع 
 آآلية

 الحصة الثانية:
 الفراغات بـ:أمأل . 1

 منكر -هللا تعالى  –شبيه  –قبيحة 
البتذير صفة ............ نهانا ......... عنها ومن 

يفعل فهو ............ بالشيطان ألنه ........... لنعم 
 هللا عليه.

 . أربط بسهم بين العبارة وما يناسبها2
 يحافظ على نعم هللا تعالى *  * المبذر
 قبيحة نهانا هللا عنهاصفة  *  * التبذير

 يضيع مله ووقته وجهده *  * المؤمن
  يحسن استغالل نعم هللا تعالى *  * 

 صف ما تشاهده في الصورة، ما رأيك في هذا السلوك؟ بماذا تنصحه؟. 3

 حكم حفظها.ب. يستظهر اآلية المدونة على كراس التربية االسالمية و4

 تدريب
 و

 استثمار

  



  4الدرس  المقطع األول ابتدائيالسنة الثالثة 
 أدوات ومفاهيم المادة الميدان

 جغرافيا النشاط
 التنقل والمسار الموضوع

 د45 المدة

 كتاب التلميذ، السبورة الوسائل

 

الهدف 
 التعليمي

تدريب المتعلم على توظيف المعالم المكانية 
 في التنقل باستقاللية

الكفاءة 
 الختامية

المناسب للتنقل والتوجه بعد يختار المسار 
 الكشف عن معالم مكانية في محيطه القريب

االعتزاز بالوطن ومعرفة حدوده وتنوع معالمه،  القيم
 والتعرف على بعض أساميها

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يستهل مفهوم 
تحديد ب الدرس

مسار والتنقل 
 عبره

لصديقك عمر المقيم بمدينة تمنراست لقضاء عطلة فصل وجهت دعوة : السياق
الربيع بمنزلك الكائن بحي محمد بلوزداد بالجزائر 

العاصمة، فطلب منك تزويده بمعالم تمكنه من التنقل 
 (58)ص والوصول إليك

: أين يصل عمر في بداية األمر؟ أين يقع التعلمية
 منزلك؟ سم المعالم التي تساعدك في تحديد منزلك؟

هي مختلف الطرق التي يستطيع عمر سلكها  ما
 حتى يصل إليك؟

مرحلة 

 االنطالق

يستهل موضوع 
 الدرس

 
 

يناقش محتوى 
 المرئي السند

 
 
 

يستنتج المراد 
من وراء كل 

 سند
 
 

يكتشف 
مختلف العناصر 
التي تتدخل 
في اختيار 

 الطريق األفضل
 
 

يوظف 
االتجاهات 
العامة في 
التعبير عن 

 الطريق
 
 

يستنتج 
 الخالصة
 المناسبة

 

 استكشاف المعارف:
وقراءة  60الجغرافيا صمطالبة المتعلمين بفتح كتاب 

 نص التعليمة:
في تنقلك من مكان آلخر تكون أحيانا أمام اختيار 
مسلك من بين عدة مسالك، فعلى أي أساس 

 تختار مسلكا دون غيره؟
  مشاهدة السند الرئيسي:

 الموجودة؟ما هي مختلف المراكز والمعالم  -
 كم يوجد من مسلك يصلح ألحمد للوصول إلى المدرسة؟ أي مسلك يناسبه؟ -

 

 

 
 1الحظ السند 

 في أي والية يسكن أحمد؟ أين تقع المدرسة؟  -
 كم عدد الطرق التي تربط أحمد بمدرسته؟ -
 ما هو الطريق األفضل بالنسبة لك؟ -
 ما هي المعالم التي يعبرها للوصول إلى المدرسة؟ -

 2الحظ السند  - 
 ما هي مختلف األسئلة التي تجعل -

 أحمد يختار طريقا عوض آخر؟
 هل توافقه الرأي؟ -
 ما الطريق الذي تفضله أنت؟ -

   

 

 

 
 3الحظ السند 

 ما هي مميزات الطريق األول؟
 ما هي المعالم المحاذية لهذا الطريق؟
 هل تفضله أنت أم تختار طريقا آخر؟

 4الحظ السند  
 ما رأيك في هذا الطريق؟

 هل هو أطول/أقصر/أأمن/أجمل؟
 أي الطريقين تفضل؟

  استنتاج )االختصار والتبسيط(
 هناك عدة طرق أصل عبرها لما أريد، والطريق األفضل لي هو األقصر واآلمن

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز النشاط 
بناء على 

 وجيهاتالت

 تقويم جزئي:
 أشياء من السوق، فعلى أي أساس تختار الطريق الذي تسلكه؟إذا طلب منك أهلك اقتناء 

 أكتب فقرة تنصح فيها زميلك باستخدام الممرات الخاصة بالراجلين وفوائدها

 يب رتد
 استثمارو

 مالحظة: فوضى على مستوى كتاب الجغرافيا جعلتنا ندمج درسين في درس واحد

  



 التمهيديالدرس  القدم: في ملعب كرة 2الوضعية  السنة الثالثة ابتدائي
 

 والقياس الحساب والهندسة الميدان

 اإلنطالقيةعرض الوضعية  النشاط
 د45 المدة

 1 الحصة

السبورة، كراس المحاولة )مطبوعات(،  الوسائل
 ألواح، كتاب التلميذ

 

الهدف 
 مييالتعل

استقصاء موارد معرفية سابقة واالطالع 
 على موارد جديدة

الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت باستعمال أعداد أصغر من 
وعمليتي الجمع والطرح والتعرف  10000

 على مفاهيم التعامد والتوازي والتناظر
ألوانه ومغزى ذلك العلم الوطني ومغزى  القيم

 المجال الرياضي واالجتماعيفي 
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يكتب أعدادا 

 بناء على ما
 تعلم

 يكتب أعدادا وفق قيود محددة: :لتعليمةا

 .5ومئاته  4وعشراته  3أكتب عدد رقم آحاده 
 480أكتب العدد الذي يسبق ،  295أكتب العدد الذي يلي 

مرحلة 

 االنطالق

 
يطلع علي 

أسلوب قراءة 
أعداد أكبر من 

999 

 
 

يطلع علي 
وحدة وحدات 
 قياس الوزن

 
 

يطلع على 
أسلوب مقارنة 

أكبر من أعداد 

999 
 

 
يطلع على 

قواعد تصميم 

الملعب 
ومفهوم الزاوية 

 القائمة

 
 

يطلع رمز وحدة 
قياس األطوال 
وكيفية كتابتها 

 وقراءتها
 

 
 

على يطلع 

مفهوم الفتات 
الملعب وكيفية 
 التجاوب معها 

 عرض الصورة الشاملة وذكر ما تحويه ✓
االطالع على المهمات الواحدة تلوى األخرى  ✓

 ومحاولة إيجاد حل لهاومناقشتها 
 999قراءة أعداد أكبر من  المهمة األولى:

نتيجة بحساب نتيجة اليذ نص التعليمة ويستنتج أن ميقرأ التل
 .2300-3000ثم بحساب نتيجة  1200+1100

 ما هو عدد كل المدرجات الموجودة؟ ورقتك

 ما هو عدد المدرجات الحمراء؟
 عندكهل تستطيع حساب كل نتيجة؟ دون ذلك 

يسترجع ما تعلمه حول الوزن ويكتشف ثانية المهمة الثانية: 
 وحدة قياس الوزن بعد قراءة نص  

 التعليمة الثانية

 هل الجبس سائل أم صلب؟ بماذا نقيسه؟
 كم كمية الجبس الموجودة؟ ....
 بم نزن األشياء خارج الدار؟ ...

 بعد قراءة التعليمة يحاول المقارنة بين المهمة الثالثة:
 عددين كبيرين، ويستخدم ما تعلمه من خواص.

 كم عدد مناصري الفريق األول؟
 كم عدد مناصري الفريق الثاني؟

 ما هو أكبر عدد؟ ضع رمز المقارنة عندك

المهمة الجديدة تعني باسترجاع ما تعلمه  المهمة الرابعة:
حول الزوايا، واستذكار مفهوم الزاوية القائمة التي درسها 

 في السنة الثانية دون التطرق لخواصها.
 أين تتموقع نقطة الجزاء؟

 هل ينبغي أن تبتعد بنفس البعد عن العارضتين

 لكن ينبغي أن تكون بزاوية قائمة؟ أين تكون؟
 ما تعلمته سابقا. أرسم ذلك بناء على
يسترجع مفهوم المتر )عربيا( ويطلع  المهمة الخامسة:

على الرمز الفرنسي )إن كان قرأه( ويتعرف على وحدة 
 قياس الطول.

لكن عليه أن يبحث في المنزل عن أطوال المسافات ويدونها 
 الجدولفي 

يسترجع قواعد الروح الرياضية بعد قراءة  المهمة السادسة:

 ستنتاج ما يناسب جو التآخي داخل الملعبالمهمة وا
 ماذا سيكتب األنصار في الالفتات؟ ما رأيك في ذلك؟

 أكتب ما تراه يناسب جو المباراة والتنافس.

يجمع التلميذ ما دونه على الورقة النموذجية أو  ✓
 الكراس ليقارنها في نهاية المقطع ويستنتج مقدار اكتسابه للمعلومات.

مرحلة بناء 
 التعلمات

يعبر عن 

 المشهد
يعبر عن كامل المشهد الرئيسي موظفا ما تعلمه في ميدان الرياضيات من  ✓

 مصطلحات حسابية وهندسية
 تدريب

 استثمار و

  



 1الدرس  : في ملعب كرة القدم2الوضعية  السنة الثالثة ابتدائي
 

 الفضاء والهندسة الميدان

 قياس األطوال النشاط
 د45 المدة

 4و  3، 2 الحصة

مسطرة ضعف الديسمتر، السبورة،  الوسائل
 كتاب التلميذ

 

الهدف 
 مييالتعل

يتعرف على بعض وحدات قياس الطول 
 والعالقة فيما بينها ومجاالت استخدامها

الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة 
 والفضاء والهندسة باألعداد والحساب

النتائج  يتحقق من صحة يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب على 
 اللوحة وشفهيا

 التعليمة:
 200، 150أكمل: . بداية من عدد معين تصاعديا ثم تنازليا 50، 50يطالب المتعلمين بالعد 

مرحلة 
 االنطالق

يسترجع 

معلومات المتر 
والسنتمتر 

 المدروسة سابقا

 
 

يتعرف على 

تدريجات 
المسطرة 

 ويميزها
 
 

يسمي السنتمتر 
والميليمتر ويكتب 

 رمزيهما
 
 

يكتشف العالقة 
بين السنتمتر 

 والميليمتر
 
 

يكتشف العالقة 
بين السنتمتر 
والمتر، وبين 

 الميليمتر والمتر
 

 
يوظف الترميز 
العالمي في 

 القياساتوصف 
 

 
 ينجز التطبيقات
بتوظيف الترميز 

 العالمي

 ما هو وحدة قياس األطوال؟  :مرحلة التمهيد
 المتر أمام التالميذ وتقدير حجمه بفتح الذراعين.المعلم عرض ي

 طول المتر يساوي طول الذراعين )بالتقريب(
 سنتمتر. 100مسطرة الواحد متر، كم فيها من سنتمتر؟ 

 مرحلة البحث واالستكشاف:
 :ما مدون فيهاعرض المسطرة ووصف 
 لماذا هي مدرجة؟ ماذا تشاهد في الصورة؟

 هل التدريجات لها نفس القياس؟
  إالم ترمز التدريجة الحمراء؟ السنتمتر- كم تدريجة حمراء في هذه المسطرة؟ -

 20/30كم تدريجة مساوية للحمراء؟  انظر لمسطرتك.
 أشياء صغيرة مثل..ماذا تناسب؟ -هل تناسب هذه التدريجات األبواب والطاوالت؟ 

 مرحلة البحث )عمل فردي وجماعي بالتوازي(

 استخدم مسطرتك لقياس قلم رصاص، مبرة، خشيبة، ممحة...
 هل هذه القياسات كلها تامة؟ ال - م قياس كل شيء من األشياء؟ -

 لهذا نستخدم تدريجات صغيرة لوصف األشياء. -  بعضها أكثر وبعضها أقل...
 طول الشيء "س" هو .... تدريجة كبيرة و .... تدريجة صغيرة كم قياس كل شيء ؟ -
 و .... ميليمتر طول "س" هو .... سنتمترنقول  - .كيف نسمي التدريجات الصغيرة؟.. -

 قس كل األطوال السابقة وعبر عنها بالسنتمتر والميليمتر
 الحوصلة والتأسيس:

 سنتمتر، كم من ميليمتر؟ 2في  إذن- كم ميليمتر موجود في كل سنتمتر؟ -

 ميليمتر 10سنتمتر يساوي  1نقول إذن  - 50سنتمتر؟ كم من ميليمتر؟  5في  -
 عبر عن القياسات السابقة لألشياء فقط باستخدام الميليمتر

 أكمل القياسات التالية: 

  سنتمتر 100متر =  1
 ميليمتر 1000متر =  1

 ميليمتر 10سنتمتر =  1

  نفس الخطوات في الحصة الثانية لكن باستخدام الرمزين تتبعcm  وmm 
 مرحلة االنجاز:

أنظر للخط المنكسر التالي وأكتب  -1
 قياسات كل قطعة من القطع التالية

 

ميليمتر  57أرسم خطا أسود أخضر طوله  -2
 ميليمتر 100ثم مدده باألزرق حتى يصل ل

 كم طول الخط بالسنتمتر؟ -
 اآلتية تصاعديا رتب القياسات -3

 
  تتبع نفس الخطوات في الحصة الثانية لكن باستخدام الرمزينcm  وmm  وm 

 تعلمت:
أستعمل المتر أما لقياس أطوال صغيرة فإننا نستعمل  كبيرةلقياس أطوال 

 السنتمتر والميليمتر

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

يستنتج الخالصة 
 الرموزويحفظ 

 في الحصة الثانية. 24حل التمارين ص 
 . ملء فراغات5. ترتيب أطوال    4. ترتيب أطوال     3. رسم خط    2.كتابة وحدات   1

 تدريب
 واستثمار

يستحسن تقسيم الدرس إلى حصتين، في الحصة األولى يتداول القياسات بالتسميات العربية مع مالحظة: 
 الرموز العالمية، والحصة الثالثة إلنجاز التطبيقاتيعيد نفس الدرس موظفا التحويل والمقارنة، وفي الحصة الثانية 

  تفادي وتجاوز الديسمتر ألنه غير مبرمج ال في الدرس وال في التطبيقات.في هذا الدرس : يرجى 2مالحظة



 2الدرس  : في ملعب كرة القدم2الوضعية  السنة الثالثة ابتدائي
 

 األعداد والحساب الميدان

 عالقات حسابية بين األعداد الدرس
 د45 المدة

 6و 5 الحصة
رقعة مصورة، كتاب التلميذ،  الوسائل

 السبورة 

 

الهدف 
 التعليمي

إبراز واستعمال عالقات حسابية بين األعداد إلى 
999 

الكفاءة 
 الختامية

 10000 من أصغر أعداد باستعمال مشكالت يحل
  والطرح الجمع وعمليتي

يتحقق من صحة النتائج  ويكتشف،يالحظ  القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجمع األعداد 

 بتقنيات الجمع

 إمالء أعداد ومطالبة التالميذ بتفكيكها إلى مجموع أعداد :لتعليمةا

 1000،  600،  140،  254،  75فكك األعداد اآلتية إلى مجموع أعداد: 
مرحلة 

 االنطالق

يقرأ الوضعية 

 ويفهم مفرداتها
 

 
 

يتدرب على حل 

المشكالت 
 بتبسيطها

 
 

يعرض عمله 

ويقارنه مع 
 زمالئه

 

 
 

يفكك األعداد 
 ويركبها

 

 
يصادق وينظم 

التعلمات 
 الجديدة

 

 
يجسد معارفه 

 بطريقة صحيحة

 مرحلة البحث واالستكشاف:

ويتعرف الشكل المقابل يكتشف التلميذ  ✓
على مغزى اللعبة بعد التجسيد من 

قبل المعلم )على رقعة مشابهة إن 
 وجد(

مع أعداد يستحسن القيام باللعبة  ✓
 بسيطة سهلة الحساب.

العودة للشكل الرئيسي ومناقشة حالة  ✓

 300كم جمعت مريم؟ . مريم
أين وقعت قريصاتها إذن؟ احتماالت  -

 ومناقشة
 ول للشكل المرسوممساعدة التالميذ للوص ✓

 هناك احتماالت أخرى لمريم، لكن هذا هو االبسط واألقل تعقيدا 

 5كم من قطعة تؤخذ في الحسبان؟  -   6 كم قطعة رمتها ليلي؟ -
 300كم عدد النقاط التي تحصلت عليها ليلى بخمس قطع؟  -

 أين وقعت قطعها إذن؟ -
 50الخانة تساويان قطعة واحدة في  25اكتشاف أن كل قطعتين في الخانة  ✓

 100تساوين قطعة واحدة في الخانة  50واكشاف أن كل قطعتين في الخانة  ✓
 25هي ضعف  50وإن   50هي نصف  25فإن  50=  25*2بما أن 
 50هي ضعف  100وإن  100هي نصف  50فإن  100=  50*2بما أن 

  بما أن التلميذ لم يدرس الضرب بعد في السنة الثالثة، فإنه لحساب النتيجة يحول
 الضرب إلى جمع ويحسب

 100تساوين قطعة واحدة في الخانة  25في الخانة  قطع 4واكشاف أن كل  ✓
 100هي ربع  25فإن  100=  25*4بما أن 

 الحوصلة والتأسيس:

 ويصير العدد األول نصف العدد الجديد،  2إليجاد ضعف عدد نضربه في 
 العدد الجديد، ويصير العدد األول ربع 4أضعاف عدد نضربه في  4إليجاد 

 مرحلة اإلنجاز:

 أوجد عدد صور أيمن إذا علمت أنه يملك ضعف أمينصورة،  34. عند أمين 1
   2  *34  =34  +34  =68 

 أمين عند ما ضعف وهي 68 أيمن عند 
 أوجد ضعف كل عدد من األعداد:. 2

 212 – 300 – 424 – 600 – 194 – 150 – 97 
 . أوجد نصف كل عدد من األعداد:3
 86 – 68 – 388 – 600 – 160 – 240 – 826 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

 في الحصة الثانية. 25حل التمارين ص 

 البحث عن ضعف ونصف كل عدد -  إيجاد ضعف عدد هندسيا -
 إيجاد نصف مبلغ -   إيجاد ضعف مبلغ  -

 عدد بناء على نصفه وضعفه.البحث عن  -

 التدريب
 و

 راالستثما

 األنشطةمالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر 
  



  4الدرس  المقطع األول السنة الثالثة ابتدائي
القرآن الكريم والحديث النبوي  الميدان

 الشريف
 تربية إسالمية النشاط
 الهمزةسورة  الدرس

 2و 1 الحصة
الحاسوب )المسجلة(، السبورة،  الوسائل

 كتاب التلميذ

 

الهدف 
 التعليمي

ة السليمة للسورة واستعمالها في مواقف ءالقرا
 باآلداب والسلوك وتنمية الجانب الروحي تتعلق

الكفاءة 
 الختامية

يستظهر ما حفظ من القرآن والحديث في 
 وضعيات التعلم واألداء.

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري والحرص  القيم
على أداء العبادات، ونبذ العنف والتعامل 

 بمسؤولية
 

 المراحل حالوضعيات التعلمية والنشاط المقتر التقويم
يسترجع 

معلومات ويجيب 
 عن االسئلة

 السياق: وصانا الرسول صلى هللا عليه وسلم بتعلم القرآن وتعليمه للغير.
 السند: نص الدرس السابق )فضل تعلم القرآن وتعليمه(

 التعليمة: ماذا قال؟ لماذا يحثنا ديننا علي تعلم القرآن وتعليمه لغيرنا؟

مرحلة 
 االنطالق

ة ينصت لقراء
المعلم 

 النموذجية
 
 
 

يقرأ السورة  
ويطلع علي 

 معناها االجمالي
 
 
 

يناقش محتوى 
السورة وما تدعو 

إليه من خالل 
 أسئلة موجهة

 
 
 

يستخلص 
المعنى 

االجمالي ويعيد 
 قراءته

 
 
 

يقرأ أجزاء من 
السورة حتى 
يتعود على 

 نطقها

 الحصة األولى:
 أقرأ وأفهم:

ورة المقروءة من قبل المعلم أو سلل واالنصات 34 مطالبة المتعلمين بفتح الكتاب ص ✓
  المسموعة على شريط صوتي:

 :وكيفية نطق بعضهامعاني اليتعرف على  ✓
 معناها الكلمة

 تهديد بالهالك والعذاب ويل

 هو السخرية بالفعل الهمز

 هو السخرية باللسان اللمز
  

 نطقها الكلمة

 ليمبذن لينبذن

 عللفئدة على االفئدة

خالل األسئلة الموجهة يتم الوصول  من ✓
 بالمتعلمين إلى أن:

 الهمز هو السخرية واالستهزاء باألفعال والحركات -
 اللمز هو السخرية واالستهزاء باألقوال -
 الهمز واللمز تصرفات محرمة تودي إلى العذاب والهالك -
 المال يزول وال يمنع الناس الموت -
 هو عقاب لكل جبار وفاسدوعذاب هللا شديد  -
 يطلع التلميذ على المعنى العام للسورة من خالل االنصات للمعلم ✓
{ الذي يهمز الناس بفعله،                           ل ك ل   ه م ز ة  ل م ز ة  { أي: وعيد، ووبال، وشدة عذاب }       و ي ل  }

والفرح ويلمزهم بقوله، ومن صفة هذا الهماز اللماز، أنه ال هم له سوى جمع المال وعده 
ب  ي طرق الخيرات وصلة األرحام، }به، وليس له رغبة في إنفاقه ف              أ ن  م ال ه  { بجهله }         ي ح س 

ل د ه   { في الدنيا، لذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله، الذي يظن أنه ينمي عمره،            أ خ 
{ أي:                   ك ال  ل ي ن ب ذ ن  } ولم يدر أن البخل يقصف األعمار، ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر.

ط م ة          ف ي ال  ليطرحن }              ن ار  الل ه  } فهي { تعظيم لها، وتهويل لشأنها.                                         ح ط م ة  و م ا أ د ر اك  م ا ال ح 
{ أي تنفذ                             ت ط ل ع  ع ل ى األ  ف ئ د ة  { من شدتها }      ال ت ي{ التي وقودها الناس والحجارة }             ال م وق د ة  

سوا من ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد أي، من األجسام إلى القلوب
{ من خلف األبواب            ف ي ع م د  { أي مغلقة }                              إ ن ه ا ع ل ي ه م  م ؤ ص د ة  الخروج منها، ولهذا قال }

 . نعوذ باهلل منها.{ لئال يخرجوا منها           م م د د ة  }
 العودة للسند الرئيسي ومناقشته للوصول إلى الخالصة اآلتية: ✓

ل والبخل به، وهذا يورد أصحابه النار، هذه النار ال بعض الصفات السيئة من سخرية وجمع للماتناولت السورة 
 يتحملها أحد، لهذا يحذرنا هللا منها قبل فوات األوان، وذلك بعمل الخير واالبتعاد عن الصفات السيئة.

 قراءة الخالصة من قبل بعض التالميذ ✓
 على كراس التربية االسالمية وحفظها في البيت الهمزةتدوين سورة  ✓

مرحلة 
بناء 

 لماتالتع

يستظهر السورة 
ويسترجع معناها 

 العام

 الحصة الثانية:
 يستظهر بعض التالميذ ما حفظوا من السورة تحت مراقبة ومساعدة المعلم ✓
 يسترجع التلميذ المعنى االجمالي للسورة من خالل األسئلة الموجهة ✓
 التالميذ على الحفظ ينجز التمرين التالي حسب الوقت وقدرات ✓

 بعد كل جملة: أجب بصحيح أو خاطئ
 الهمز هو االحسان واللمز هو االساءة -
 جمع المال والبخل بهمن الناس يحذر هللا  -
 هللا ال يعذب الضالين، بل يجازيهم جميعا -
 فعل الخير ينجينا من غضب وعذاب هللا -

 التدريب
 و

 االستثمار

 

  



  5الدرس  األولالمقطع  السنة الثالثة ابتدائي
 الحياة الجماعية الميدان

 تربية مدنية لنشاطا
 خطر األغذية السكرية والدسمة الدرس
 2و 1 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يتعرف على القواعد الصحية في 
 التغذية ويلتزم بها

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يحدد آداب األكل ويربطها بالقواعد الصحية للتغذية، 
 ويقدم نصائح وإرشادات متعلقة بالصحة

الكفاءة 
 الختامية

الصحة واألمن وترشيد االستهالك في  يطبق قواعد
 المحيط األسري

ويقوم بواجباته االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري  القيم
 ويهتم وبالنظافة وعادات المجتمع وتقاليده

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

من التعليمة 
 معلومات سابقة

 ما وأراد الكثير من الحلوىكان الولد صائالسياق: 

 النص المنطوق: عند بائع الحلوياتالسند: 
 ماذا قال له أبوه؟ بماذا فكرته األم؟ ماذا قرر الولد؟التعليمة: 

مرحلة 

 االنطالق

يسترجع 
مكتسبات 

 سابقة

 
 

يتعرف على نص 
 المشكلة

 

 
يستخلص 

أسباب ضعف 
 دينا

 
 

يقترح أغذية 

 بديلة
 

 
يتعرف على 

 فوائد األطعمة
 المنزلية

 

 
يتعرف على 

أهمية االبتعاد 
عن السكريات 

 والدسم

 الحصة األولى:
 أتذكر:

 ماذا تعرف عن الغذاء المتوازن؟ -بعض األغذية الدسمة والسكرية.  عدد -
 مشاهدة الصورة والتعبير عنها من خالل األسئلة التوجيهية:

 ؟ما رأيك فيها -سم األطعمة التي تتناولها.  -ماذا تفعل البنت؟  -
 أقرأ وأالحظ:

  13مطالبة المتعلمين بفتح كتاب التربية المدنية ص 
 قراءة النص المرافق للسند ومطالبة بعض التالميذ بقراءته:

لينا بنت جميلة، هي في سنك تجب اللعب والجري، لكن أمها قلقة عليها 

ألنها تحب أكل الحلويات واألكالت السريعة والمشروبات الغازية، 

آخر. وعندما تعطيها أي نوع من الطعام المنزلي  وترفض أي شيء

  ترفضه وتبدأ في الصراخ.

 زاد وزنها وقلت حركتها وانخفض مستواها الدراسي.

 طرح أسئة موجهة الستخالص العبر:

 وانصح لينا لتعوض طعامها بهذه المأكوالت 2و  1 تينالحظ الصور
 كم عمر لينا؟  -

 ماذا تحب؟ -
 لماذا قلقت عليها أمها؟ -
 حب هذه األطعمة؟هل ت -

 لماذا؟ -
ما هي سلبيات هذه األطعمة؟  -

 ماذا تسبب؟
 ماذا حدث للينا؟ -

 بماذا تنصحها إذن؟ -

 ما نوع هذا الطعام؟ -

 ما فائدة الخضر والفواكه؟ -
 هل هي مفيدة للينا؟ -
 هل تسبب السمنة؟ -

 
 ما نوع هذا الطعام؟ -

 ما هي فوائده؟ -
 بماذا تنصح لينا إذن؟ -

 
عية األستاذ الوصول إلى الخالصة وتدوينها على كراس من خالل ما سلف، يتم بم

 التربية المدنية لمراجعتها الحقا )أي خالصة أخرى يراها المعلم مناسبة لتالميذه(
 :تعلمت

لكي أحافظ علي صحتي وسالمتي، يجب أال أكثر من السكريات واألطعمة المقلية، وأن أتناول بدلها 

 الخضر والفواكه واألطعمة المنزلية

حلة بناء مر
 التعلمات

يستعيد ما تعلمه 
 ويثبت معارفه

 
 

يصنف األغذية 
 ويختار أفضلها

 :الحصة الثانية
 استظهار الخالصة من بعض المتعلمين واستعادة المفاهيم -

 أنجز وأدمج تعلماتي:
 حدد األغذية التي تسمن-سم هذه األغذية   -الحظ الصور الستة   -

 

 التدريب و
 االستثمار

 

  



  2الدرس  المقطع الثاني ثالثة ابتدائيالسنة ال
    نسان والمحيطاإل الميدان

 سطح ارتكاز الحيوان على األرض الدرس
 د 45 الحصة

الكفاءة 

 الختامية

يحافظ على محيطه بتجنيد موارده 

حول المظاهر الكبرى للحياة عند 
 مخاطر التلوث و الكائنات الحية

 

مركبات 
 الكفاءة

ل األرضي وسطح الربط بين نمط التنق
 االرتكاز

مؤشرات 
 الكفاءة

يتعرف على أنماط التنقل عند الحيوان ـ 
يحدد الهدف من التنقل ـ يستنتج أن 

 التنقل هو تتالي حركات منسجمة

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يالحظ 
ويسترجع 
 معلوماته 

 ما تعلمته سابقا:
 ت التالية : الحصان ، الحمام، الثعبان ، الحوت ، األرنبماهي طرق تنقل الحيوانا

 صنفها في الجدول الموالي:
 السباحة الطيران الزحف القفز الركض المشي النمط

       الحيوان
 

مرحلة 
 االنطالق

يناقش 
محتوى 

 السندات 
و يجيب عن 

األسئلة 
شفهيا أو 

 كتابيا
 
 
 

يقترح حلوال 
 لوضعيات

 ئية:الوضعية المشكلة الجز
يختلف األثر الذي يتركه الحيوان على 
األرض باختالف سطح ارتكاز أقدامه 

 على األرض 
ما تصنيف الحيوانات حسب طرق 

 ارتكاز أقدامها على األرض؟
ستعمل التالميذ الوثائق الواردة في ي

لتصنيف الحيوانات  32الكتاب ص 
 حسب طريقة ارتكازها على األرض  

أقدامه على  اثرو ـ اربط بين الحيوان1
 األرض 

 
 يسميها ثم يربط بينها وبين األثر المناسب و يالحظ الحيوانات

 القط البقرة الجمل الكلب الدب الحيوان
 هـ أ ب د ج أثر قدمه

 
 يتم التوصل إلى:

 ـ الحيوانات األخمصية هي التي ترتكز على راحات أقدامها 
 امها ـ الحيوانات األصبعية هي التي ترتكز على أصابع أقد

 ـ الحيوانات ذوات الحوافر هي التي ترتكز على حوافر أقدامها 
 ـ صنف في جدول الحيوانات الواردة في الوثائق إلى: 2

 ذوات الحوافرو أخمصية، أصبعية
 ذوات الحوافر الحيوانات األصبعية الحيوانات األخمصية

 الجمل ـ البقرة القط ـ الكلب الدب
 :تعلمت

 ريقة ارتكاز أقدامها على األرص إلى:تصنف الحيوانات حسب ط
 ات حوافروحيوانات أخمصية، حيوانات أصبعية، حيوانات ذ

 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يفهم 
السندات 

ويجيب عن 
األسئلة 
شفهيا أو 

 كتابيا 

 أتحقق من تعلماتي:
 بين األثر ونوع الحيوان . الربط1
 . تصنيف الحيوانات حسب طرق ارتكازها2
 
 

 لتعلمات:توظيف ا
 قراءة قصة األرنب والثعلب واالجابة عن األسئلة

 

تدريب 
 واستثمار

 
  



  6الدرس  المقطع األول السنة الثالثة ابتدائي
 أدوات ومفاهيم المادة الميدان

 تاريخ النشاط
 إدماج كلي الموضوع

 د45 المدة

كتاب التلميذ، السبورة، كراس  الوسائل
 المحاولة

 

الهدف 
 التعليمي

ترجاع المعارف الخاصة بالميدان وتثبيت اس
 المفاهيم

الكفاءة 
 الختامية

يتمرس على بناء مفاهيم تخص الزمن 
والسلم الزمني، ويطلع علي مصادر 

 المعلومات التاريخية واآلثار.
يطلع على األزمنة واألمكنة السابقة وما  القيم

 يتعلق منها بالوطن وتاريخ ورموزه وتطلعاته.
 

 المراحل لوضعيات التعلمية والنشاط المقترحا التقويم

يراجع مضمون 
الدرس 

 الرئيسي 

 : عرفت في حياتك أحداثا بقيت خالدة، وهي تعود الى فترات متعاقبة.السياق
 12: كتاب التلميذ صالسند

 : ما هي االحداث التي وقعت لك وال تنساها أبدا؟التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يتعرف على 

شهور السنة 
يالدية الم

ويرتبها حسب 

 تعاقبها
 

 
يرتب العطل 
الزمنية على 

الخط الزمني 
حسب 

 تسلسلها
 

 
يرسم ويوظف 
الخط الزمني 

في ترتيب 
أعمار أفراد 

 العائلة
 

 
 

يكتب فقرة 

من أربعة 
أسطر 

يستعرض فيها 
أمجاد 

 المنطقة

 النشاط األول: 

 :أنقل الجدول اآلتي على كراسي وأرتب فيه شهور السنة الميالدية
 نوفمبر-سبتمبر-جويلية-ماي-أوت-جوان-أفريل-مارس-جانفي-أكتوبر-فيفري-ديسمبر

 

 الشهر الرقم الشهر الرقم

1  7  

2  8  

3  9  

4  10  

5  11  

6  12  

 

 
 

 النشاط الثاني: 
 أنقل الخط الزمني على كراسي ثم أرتب العطل المدرسية حسب تواترها

 عطلة الشتاء -عطلة الصيف  -عطلة الخريف  -عطلة الربيع 

 

 

 
 

 النشاط الثالث: 

أرسم خطا زمنيا ورتب عليه أعمار أفراد العائلة من األكبر إلى األصغر. تتكون العائلة 
سنة(، 37سنة(، العم)25سنة(، األخ)43سنة(، األم)65سنة(، الجد)45من: األب)

 سنوات(8االبن)

 

 

 
 النشاط الرابع: 

بذكرى أول نوفمبر، أكتب فقرة تتحدث فيها عن هذه  تحتفل الجزائر كل سنة

 االحتفاالت في منطقتك أو شاهدتها في التلفاز.
 1قبل أسبوع من الذكرى علق عمال البلدية األعالم في كل مكان، وصبيحة ذكرى 

نوفمبر، استيقظت علي أصوات األغاني الثورية. خرجت مع أبي إلى متحف الوالية 

أسلحتهم القديمة، ثم رأينا استعراضا قام به عمال الجزائر فرأينا صور المجاهدين و
 عن إنجازاتهم وأعمالهم لخدمة الوطن

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

يلخص ما 

تعلمه في 
 جملتين

 تقويم جزئي:

هناك أحداث مألوفة وأحداث شاذة، هناك أحداث عامة وأحداث خاصة، وهناك أحداث 
 دينية وأحداث وطنية.

 ثهات مثاال عن كل حد

 التدريب 

 و
 االستثمار

  



 3الدرس  : في ملعب كرة القدم2الوضعية  السنة الثالثة ابتدائي
 

 الفضاء والهندسة الميدان

 منتصف قطعة مستقيمة النشاط
 د45 المدة

 2، 1 الحصة

مسطرة ضعف الديسمتر، السبورة،  الوسائل
 كتاب التلميذ

 

الهدف 
 التعليمي

كيفية يتعرف على القطعة المستقيمة و
 تحديد منتصفها حسابيا وهندسيا

الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة 
 والفضاء والهندسة باألعداد والحساب

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

جيب على ي
 اللوحة وشفهيا

 ذهنيا ثم يكتب االجابة على االلواحأنصاف أعداد يحسب  :لتعليمةا
 1000،  100،  10أوجد نصف  أحسب ناتج:

 2468،  468،  68،  8أحسب ناتج: 

مرحلة 
 االنطالق

يسترجع 
معلومات المتر 

والسنتمتر 
المدروسة 

 سابقا

 
 

يطلع على 
مفهوم القطعة 

 المستقيمة
 
 

 
ختلف يكتشف م

أساليب تحديد 
المنتصف 

 هندسيا
 
 

 
يكتشف عالقة 

مركز الثقل 
 بالمنتصف

 

 
 

يوظف الترميز 
العالمي في 

 وصف القياسات
 
 

 كل وحدة؟متى نستعمل  قياس األطوال؟ اتما هو وحدمرحلة التمهيد: 
كل مستقيم له حدين يسمى قطعة من المستقيم، أو قطعة مستقيمة، ويمكننا 

 ة.قياس طولها بالمسطر

القطعة المستقيمة الموجودة في الشكل المقابل 
 aومن اليسار بالنقطة  bمحدودة من اليمين بالنقطة 

 مرحلة البحث واالستكشاف:
  يعرض المعلم االشكالية المطروحة على شكل قصة.

أراد رائد أن يعرف مكان القطعة المستقيمة ليضع فيها مسمارا ويصنع منها 

 (، فهو يبحث عن مكان وضع المسمار.مروحة )استعمال خشبة كمثال
 كيف يستطيع أن يعرف منتصف ووسط القطعة؟ -

 
لفعل ذلك استعلم رائد شريطا أو خيطا بطول القطعة المستقيمة، ولما طواه حدد 

 مكان الطي وأعاد وضعه على القطعة
 مكان الطي مناسب لوسط القطعة

ف أن نقطة الوسط وضع مسمار على القطعة الخشبية المحضرة مسبقا واكتشا
 تساعد في التوازن والدوران.

 مرحلة البحث )عمل فردي وجماعي بالتوازي(

 abقم بنفس العمل واستخدم الشريط الورقي وحدد منتصف القطعة المستقيمة 
 تأكد بالمسطرة أن القياسات متساوية

 مرحلة االنجاز:

الحظ القطعة المستقيمة  -1
التالية واستعمل الشريط لتحديد 

  نتصف:الم

 

الحظ القطعة المستقيمة التالية  -2
  واستعمل المسطرة لتحديد المنتصف

 

 
 تعلمت:

منتصف القطعة المستقيمة هي نقطة تقع في الوسط، يمكن إيجادها 

 بالشريط الورقي أو بالمسطرة

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز التطبيقات 
بتوظيف الترميز 

 العالمي

 لثانية.في الحصة ا 26حل التمارين ص 
 حدد حاالت انتصاف القطعة المستقيمة .1
 . عين منتصف كل قطعة مستقيمة2

 . عين منتصف القطعة وقس كل طول3

 تدريب
 واستثمار



 

 4الدرس  المقطع الثاني السنة الثالثة ابتدائي
 

 األعداد والحساب الميدان
 مشكالت جمعية وطرحية الدرس

 د45 المدة

 4، 3 الحصة
لتلميذ، السبورة، األلواح، كتاب ا الوسائل

 البطاقات واألعمدة الجماعية

 

الهدف 

 التعليمي

يوظف مكتسباته السابقة في حل مشكالت 

 حسابية ومعتمدا أسلوبا منهجيا لذلك
الكفاءة 

 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارف متعلقة باألعداد 

 والحساب
يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم

 يستعمل الترميز العالمي يها،ويصادق عل

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يكتب أعدادا 
بناء على ما 

 تعلم

 يكتب أعدادا وفق قيود محددة: :لتعليمةا
 500، أكتب العدد الذي يسبق 349أكتب العدد الذي يلي 

 ة.هات أعداد تكون فيها أرقام اآلحاد والعشرات والمئات متساوي

مرحلة 
 االنطالق

 

يتدرب على 
قراءة وفهم 

المشكالت قبل 
 حلها

 

 
 

يطلع على نص 

المشكلة 
وكيفية 

 تخطيطها
 
 

يتدرب على 
تجزئة المشكلة 

 إلى جزئيات
 
 

 
يكتشف أسلوب 
اختيار العملية 

 المناسبة
 

 
 

ينتهج أسلوب 

علمي منظم 
في حل 

 المشكالت

لطرح ومتى نستخدم كل استهالل الحصة بمراجعة سريعة لمفهوم الجمع وا ✓

 عملية بعد فهم مراد المشكلة
 اقرأ نص المشكلة وارسم مخططا توضيحيا لها األولى: المشكلة

 نص المشكلة:
ذهب تالميذ المدرسة إلى 

مقعدا مخصصا  123المسرح. هناك 
للطور  86لتالميذ الطور األول، و

 للطور الثالث: 152الثاني، و
 كم مقعدا مخصصا لكل التالميذ؟

123 + 86 + 152 = 361 
عدد المقاعد المخصصة 

 361لكل التالميذ هو 
 مقعدا

 
 

 
 اقرأ نص المشكلة وارسم مخططا توضيحيا لهاالثانية:  المشكلة

 نص المشكلة:

أيمن يجمع الطوابع، أعطى ألخيه 
 طابعا 268طابعا وبقي معه  25

ما هو عدد الطوابع التي كانت مع 

 أيمن في البداية؟

268 + 25 = 293 

عدد الطوابع التي كانت 
293مع أيمن هو   

 
 

 اقرأ نص المشكلة وارسم مخططا توضيحيا لها الثالثة: المشكلة

 نص المشكلة:

كرية، لعب أثناء  48لسامي 
استراحة الصباح مع أمين وخسر 

 كرية، فكم بقي له؟ 15
في استراحة المساء لعب وربح 

 كرية، فكم صار عند سامي 12

48 - 15 = 33 

كرية 33ي لدى سامي بق  
 

 
33 + 12 = 45 

كرية 45صار عند سامي    

  ال تخصص فقط للعب الكريات والتنشئة على  االستراحةتنبيه التالميذ إلى أن

 القمار
 اقرأ نص المشكلة وارسم مخططا توضيحيا لها الرابعة: المشكلة

 نص المشكلة:
صورة، وجمعت  65جمع رائد 

 صورة 87أخته إيمان 
رائد من صورة حتى كم يحتاج 

 يصير عنده مثلما عند أخته؟

65+22= 87 
 أو

87-65 = 22 
صورة 22يحتاج رائد ل  

 
 تعلمت:

 عند مصادفة أي مشكلة أقرأها وأخططها وأحسب العملية وأكتب الجواب

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

ينجز التمارين 

 فرديا

 في الحصة الثانية. 27حل التمارين ص 
 إيجاد عدد الطوابع -

 اد عدد الجرائد المباعةإيج -
 اختيار العملية المناسبة -
 بناء شكل متناظر من خالل التلوين -

 التدريب

 و
 راالستثما

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة

 



أن الطفل لم يجهل أو يتجاهل عمدا إنسان مريض، هو الرياضيات : من أنجز كتاب الرياضيات صوص كتاببخ مالحظة

، ألننا حتى نحن الكبار ال نفقه الحروف a,b,c,m تكثروا من الحروف، يكفي يدرس الحروف الفرنسية بعد، لهذا ال

الصينية لو أعطيت لنا في مسائل حسابية، فكيف بأطفال صغار... في درس الرياضيات ال ينبغي الخلط والتركيز على 

علومة وليس الحروف استيعاب الحروف والرموز، نحن نتكلم عن الرياضيات، حتى ولو بالعامية، فالهدف اكتساب الم

الرياضيات وليس في حصة اللغة الفرنسة يدرس في الفرنسية والكتابات الخارجة عن نطاق الدرس، ما ينفع اللغة 

 المعقدة أصال.



  9الدرس  المقطع األول السنة الثالثة ابتدائي
 تهذيب السلوك الميدان

 تربية إسالمية النشاط
 الصحبة الحسنة الدرس
 2و 1 الحصة

 كتاب التلميذ، سبورة، صور الوسائل

 

الهدف 
 التعلمي

يتعرف على معيار الصحبة الحسنة ويختار 
 الصاحب النافع ويتجنب السيء

الكفاءة 
 الختامية

 المعارف جملة         اليومي   بسلوكه         المتعل م يجسد
 محيطه في ويمارسها، المكتسبة والقيم

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري والحرص على  القيم
 والتعامل بمسؤولية، والمعامالت أداء العبادات

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسترجع 
 معلومات 

 د له أصدقاء يلعب معهم ويقضي معهم أوقاتا طويلةكل واح: السياق
 تشخيص من الواقع: السند

 ؟ ما هي السلوكات التي تحبها أن تكون في صديقك: التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ القصة 
ويفهم 

 معانيها
 
 

 
يسترجع 

المعلومات 
الواردة في 

 القصة

 
 
 

ينجز 
األنشطة بناء 

على 
 مكتسباته

 

 
 

 
يستنبط 
الخالصة 

االعتماد ب
علي االسئلة 

 الموجهة

 : الحصة األولى
 اإلنصات للقصة بتمعن وقراءة ذلك من قبل التالميذ 35كتاب صالفتح 

وكان كلما رجع من ، تعرف أحمد علي أحد األطفال في حيه
، فيلقي بمحفظته ويخرج إليه مسرعا، المدرسة يناديه

يجد ال ، فينشغالن باللعب واللهو... ولما يعود إلى البيت
ولما تكرر إهمال ، رغبة في مراجعة دروسه أو إنجاز واجباته

لتسأله ، أحمد بواجباته المدرسية استدعت المعلمة والده
فتأثر أبوه كثيرا... وفي ، عن سبب تراجع مستواه الدراسي

، تلك اللحظة فقط أدرك أحمد أن السبب هو صاحب السوء
ألبيه  وكتب، الذي لم يتعلم منه سوى السلوكات السيئة

 : ومما قاله، رسالة قصيرة اعتذر له فيما

يجب أن أحسن اختيار صديقي لكي أتعلم منه ، "أنا طفل مسلم

 األدب وحسن الخلق"

 : طرح جملة من األسئلة الموجهة على المتعلمين ✓
 ؟ متى يلتقيان - ؟ أين يسكن صديق أحمد -
 ؟ كيف يعود للبيت - ؟ ماذا يفعل أحمد حينها -

 ؟ كيف أحس أبوه - ؟ هماذا حدث لدراست -
 ؟ ماذا عزم - ؟ هل ندم أحمد -

 : بالمتعلمين إلى الوصول ✓
 يجب على كل واحد اختيار الصديق الذي ينفعه -
 الصديق الحسن يعلمنا صفاتا حسنة والسيء يعلمنا صفاتا سيئة -

 ديننا يحثنا على مجالسة األخيار ومصاحبة الصالحين -

 لمفاهيم وتقدير مدى استيعابهاالتلميذ لألنشطة الموالية لتثبيت ا يتطرق ✓
 : أنشطة التعلم

 األصحاب(-الصاحب-أكمل ب )الحسنة. 1

 .............. السيء وأن أحسن اختيار.... لذلك علي أن أتجنب......االسالم دين األخالق

 : أصل بين السؤال والجواب. 2
 ألنني أتعلم منه الشر *  * ؟ من هو الصديق المفضل 

 تعلم منه الخيرهو الذي أ *    

 الذي يقدم لي النصائح *  * ؟ لماذا أجتنب صديق السوء 
 

 تصحيح جماعي وفردي للنشاط واستخالص العبر

 وتدوينها في الحين )أو الحقا( العودة للسند الرئيسي ومناقشته للوصول إلى الخالصة اآلتية

يع لي والصديق السيء يض، الصديق الصالح يفيدني في حياتي ويعلمني ديني
 ديني حياتي وال ينفعني في

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز 
 األنشطة

ويسترجع 
 الخالصة

 : الحصة الثانية
 . ميز صفات الصاحب الحسن وصفات الصاحب السوء1

 . اربط بسهم بي العبارة وما يناسبها2
 يستظهر الخالصة السابقة ويسترجع المعلومات الواردة فيها. 3

 تدريب
 و

 استثمار

  



  3الدرس  المقطع الثاني نة الثالثة ابتدائيالس
   نسان والمحيطاإل الميدان

 األنظمة الغذائية الدرس
 د 45 الحصة
الكفاءة 

 الختامية

يحافظ على محيطه بتجنيد موارده حول 

المظاهر الكبرى للحياة عند الكائنات 
 مخاطر التلوثو الحية

 

مركبات 
 الكفاءة

التعرف على األنظمة الغذائية 
 المختلفة

مؤشرات 
 الكفاءة

يتعرف على النظام الغذائي للحيوان 
وعالقته بنظام األسنان ودور الحواس 

 في ذلك

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يالحظ 
ويسترجع 
 معلوماته 

 : ما تعلمته سابقا
 : سجل في جدول اسم الحيوان وغذاءه المفضل 1

 معزاة علبث ديك رومي الحيوان
 عشب حيوانات صغيرة  حبوب الغذاء المفضل

 سم السلوك الغذائي للفهد 2

مرحلة 
 االنطالق

يناقش محتوى 
 السندات 

ويجيب عن 
األسئلة 

 شفهيا أو كتابيا
يقترح حلوال 

 لوضعيات

 : المشكلة الجزئيةالوضعية 
كما ، للحيوانات أنظمة غذائية متنوعة بتنوع نظام أسنانها

سها مع سلوكها الغذائي ما يسمح لها تتكيف حوا
 بالحصول على غذائها سواء باالفتراس أو االعتشاب 
 ؟ ماهي أنماط األنظمة الغذائية وما الذي يميز كل نظام

 36ستعمل التالميذ الوثائق الواردة في الكتاب ص ي
 لتصنيف الحيوانات حسب نظام غذائها 

ت قردا قطعة في حديقة الحيوانات سعدت مروة عندما أطعم 1
لكنها تفاجأت عندما الحظت أن الغزالة ال تحب قطعة  ةالطوكوش

 .التي قدمتها لها ةالشكوالط
 ؟ بين لمروة ما هو الغذاء الذي يجب تقديمه للغزالة -
اقتراح وضعيات يناقش فيها التلميذ أغذية يقدمونها لحيوانات  

  األرانبو الطيورو يربونها في البيت مثل الكالب
يسميها ثم يصنفها في جدول أو يربط كل و حظ الحيواناتيال -2

 حيوان بالغذاء المفضل
يستهدف النشاط توصل التلميذ إلى بناء تعريف للحيوان العاشب أو أكل اللحم أو أكل كل 

 شيء
 الثعلب و األرنبو البقرةو الئحة األغذية التي يتناولها كل من القط بطاقاتأكتب علي ال

 ؟ الحم يعرف القط بانه حيوانو بانها حيوان عاشبلماذا تعرف البقرة 
على حيوانات صغيرة فكيف نسمي نظامه و على البذورو يتغذى الثعلب على أغذية نباتية 

 ؟ الغذائي
 حيوانات أخرى أكلة للحومو اذكر حيوانات أخرى عاشبة 

 األرنب القط البقرة الثعلب الحيوان 
البطاقة 
 الغذائية

األرانب  الطيور  
ثمار  الحيوانات ال

 الصغيرة 

العشب  أوراق 
الشجر  الحبوب  

 التبن 

الفئران  
السمك  الطيور  

 الزواحف 

العشب  الثمار  
أوراق الشجر  
 جذور النباتات 

من خالل الصور ص يحلل التالميذ السلوك : بعض السلوكات الغذائية: النشاط الثاني
ي يتبعها كل حيوان للحصول على غذائه يستخرجون المراحل التو األرنبو الغذائي للثعلب

 مبينين الحواس التي يستعملها كل حيوان
 : التحليل يتم التوصل إلىو بعد المناقشة

 : تعلمت
 : تصنف الحيوانات حسب غذائها إلى

 وحيوانات آكلة كل شيء ، حيوانات الحمة، حيوانات عاشبة
 على غدائه.السلوك الغذائي هو الخطوات التي يتعبها الحيوان للحصول 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يفهم 
السندات 

ويجيب عن 
األسئلة 
شفهيا أو 

 كتابيا 

 : يأتحقق من تعلمات
 اقترح األغذية المناسبة لكل حيوان. 1
، حدد النظام الغذائي لكل من الذئب. 2

 والدب، الجمل

تدريب 
 واستثمار

اء )بالدال( فهو وجبة د         أما الغ  ، و المقصود في هذا الدرسوه، اء )بالذال( هو الطعام على اختالف أنواعهذ     الغ  : مالحظة

 منتصف النهار.
  



  5الدرس  المقطع األول السنة الثالثة ابتدائي
 أدوات ومفاهيم المادة الميدان

 جغرافيا النشاط
 إدماج كلي الموضوع

 د45 المدة

كراس ، السبورة، كتاب التلميذ الوسائل
 المحاولة

 

الهدف 
 التعليمي

جاع المعارف الخاصة بالميدان وتثبيت استر
 المفاهيم

الكفاءة 
 الختامية

المعالم يتمرس على بناء مفاهيم تخص 
 المكانية واالتجاهات األربعة والمسالك

يطلع على األزمنة واألمكنة السابقة وما  القيم
 يتعلق منها بالوطن وتاريخ ورموزه وتطلعاته.

 

 المراحل ط المقترحالوضعيات التعلمية والنشا التقويم

يراجع مضمون 

الدرس 

 الرئيسي 

وجه رضا دعوة لصديقه عمر الساكن بتمنراست لقضاء عطلة عنده في : السياق

 العاصمة

 58: كتاب التلميذ صالسند

 كيف عرف أحمد الطريق؟: التعليمة

مرحلة 

 االنطالق

يذكر المعالم 

المكانية التي 

يستغلها 

 لتحديد طريقه

 

 

 

 

يحدد مواقع 

ألشياء بناء ا

على معلم 

 ثابت

 

 

 

 

 

يكتب فقرة 

يحدد فيها 

مكان تواجده 

بناء على 

 معالم مكانية

 النشاط األول: 

أذكر أهم المعالم التي تمر بها أثناء 

 تنقلك من البيت إلى المدرسة

 
 

البيت إلى المدرسة عند تنقلي من 

 أمر بمحاذاة:

، مركز البريد، المسجد، خضار الحي

 الحديقة...، لشرطةمقر ا، المخبزة

 

 النشاط الثاني: 

أنقل الشكل التالي على كراسك واستعمله في تحديد المعالم البارزت المحيطة 

 بحيك حسب االتجاهات الجغرافية األربعة:

 

 

 

 

 : الثالثالنشاط 

تعود والدك كل مساء على 

، مرافقتك من المدرسة إلى ابيت

وفي أحد األيام تأخر عن الموعد 

، مبادرة التنقل بمفردكفأخذت 

 وأثناء الطريق اتصل بك هاتفيا.

 

أزود والدي بمعالم معينة تبين له 

تموقعي وتسهل عليه الوصول إلى 

 موقع تواجدي

أتواجد بالشارع الرئيسي المعروف 

بشارع مصطفى بن بولعيد أمام مركز 

الموجود خلف ، البريد والمواصالت

 المسجد وعلى يسار الصيدلية.
 

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

يلخص ما 

تعلمه في 

 جملتين أو أكثر

 تقويم جزئي:

فعلى أي أساس تختار الطريق ، إذا طلب منك أهلك اقتناء أشياء من السوق -

 الذي تسلكه؟

أكتب فقرة تحدد فيها الطريق المفضل لديك مستخدما االتجاهات األربعة  -

 ذاك الطريقوالمعالم المكانية والقواعد األمنية التي حفزتك الختيار 

 التدريب 

 و
 االستثمار

 
  



 5الدرس  المقطع الثاني السنة الثالثة ابتدائي
 

 المقادير والقياس الميدان

 مقارنة كتل الدرس
 د45 المدة

 2، 1 الحصة
مشتريات ، كتاب الرياضيات الوسائل

، السبورة، ميزان، وأدوات

 األلواح

 

مؤشرات 
 الكفاءة

الغرام والكيلوغرام وعلى  الوزنيتعرف على مفهوم 
المستعملة  المعاييروعلى ، األوزان كوحدات لقياس

 في العملية
الكفاءة 

 الختامية

 قيمها.بشكل مباشر أو غير مباشر ويحول  أوزانيقارن 

ويتحقق من صحة النتائج ويصادق ، يالحظ ويكتشف  القيم
 ويستعمل الترميز العاملي ويعلل إجاباته، عليها

 

 المراحل يات التعلمية والنشاط المقترحالوضع التقويم

يسمع ويجيب 
 عن األسئلة.

 : الحساب الذهني
 مطالبة التالميذ بإيجاد متمم عدد إلى المئة

 100حتى يصير  89، 75، 10، 50أوجد العدد الذي نضيفه ل 

مرحلة 
 االنطالق

يتعرف على 
 مفهوم الوزن

 
 
 

يطلع على 
وحدتي قياس 

األوزان 

 األساسيتان
 

 
 
بط بين ير

الغرام 
والكيلوغرام 

 حسابيا
 
 

 
يزن األشياء 
 ويحدد أوزانها

 
 

 
يستنبط حلوال 

لمشاكل 

 األوزان

 استرجاع المعلومات
 ؟ كم يوجد من سنتمتر في المتر؟ واألطوال القصيرة؟ بم نقيس األطوال الكبيرة -

 وطوله مقدار فتح اليدين، إذن المتر هو وحدة قياس األطوال ✓
 ؟ سنتلتر في اللتر نكم م؟ والسعات الصغيرة كاألدوية؟ كبيرةوبم نعرف السعات ال -

 إذن وحدة قياس السعات هي اللتر ✓
 ...تمثيل الوضعية؟ هل نقيسه باللتر أو اللتر، لو عندنا بطاطا أو جزر ✓

 9مثل رقم  gوتكتب هكذا ، نستعمل وحدة قياس تسمى الغرام ✓
 (تمهيدأكتشف )

 ختلف حيثياتهايطلع التلميذ على نص المشكلة ويكتشف م ✓
ولما عادت ، وموزا، برتقاال، تفاحا، ذهبت األم إلى السوق واتشرت كمية من الفواكه

 فحصلوا على القياسات التالية.، إلى الدار أخذ األوالد الفواكه وأرادوا وزنها
 غرام 250؟ كم وزن التفاح -
 غرام 350؟ كم وزن البرتقال -

 غرام 400؟ كم وزن الموز -
؟ كم يصير وزنها، اكهإذا جمعنا كل الفو -

250+350+400=1000 

 الثالثة من األثقل إلى األخف األوزانرتب  -

 لترات 4؟ فكم كمية الحليب، مرات هذا اإلناء 4لقد مألت البنت  ✓

 9األوزان هي الغرام وتكتب على شكل رقم  قياسوحدة 

 1وضع الولدان كل الفواكه في كفة ووضعوا معيار 
 كفتان متساويتانفوجدوا ال، كيلوغرام في كفة

 كيلوغرام 1؟ كم وزن الجهة اليمنى -
 غرام 1000؟ وكم وزن الجهة اليسرى -

 غرام 1000كيلو غرام يساوي  1إذن  -
 عرض الجدول المقابل للمساعدة -

 <9وتشبه  kgونستعمل لألوزان الكبيرة الكيلوغرام ويكتب هكذا 

  أنجز
واقرأ المعايير الموجودة في الكفة ، يهاألشياء الموضوعة ف    ن     ز  و، الحظ الميزان في كل مرة -1

الثانية واجمعها لتحصل على الوزن 
 الصحيح

 

الحظ المجسمات الثالثة وابحث عن  -2
وزن كل مجسم ورتب أوزانها من األخف 

 : إلى األثقل

 
 : تعلمت

ويكتب على ، نقيس األوزان بالغرام
 أما األوزان الثقيلة فنستعمل لها الكيلوغرام، 9شكل رقم 

حلة مر

بناء 
 التعلمات

ينجز 
 التطبيقات

 : أتمرن
                        لهذا ينبغي التدر ج فيها، تمارين الحصة الثانية في حد ذاتها تدرج معلومات جديدة

 تدريب
 استثمارو

 يجب التدرج في تقديمها للمتعلم، فيه الكثير من المستجدات، هذا أول درس حول األوزان 



  6الدرس  كرة القدمفي ملعب : 2الوضعية  السنة الثالثة ابتدائي
 الفضاء والهندسة الميدان

 الزاوية القائمة النشاط
 د45 المدة
 4، 3 الحصة

، كوس، مسطرة ضعف الديسمتر الوسائل
 أوراق، مقص، كتاب التلميذ، سبورة

 

الهدف 
 التعليمي

يتعرف على مفهوم الزاوية وخواص الزاوية 
 القائمة وكيفية تخطيطها

الكفاءة 
 الختامية

مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة يحل 
 والفضاء والهندسة باألعداد والحساب

يتحقق من صحة النتائج ، يالحظ ويكتشف القيم
 يستعمل الترميز العالمي، ويصادق عليها

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسمع ويجيب 
 عن األسئلة.

 : الحساب الذهني
 جاد متمم عدد إلى المئةمطالبة التالميذ بإي

 1000حتى يصير  940، 799، 100، 500أوجد العدد الذي نضيفه ل 

مرحلة 
 االنطالق

يسترجع 
معلومات المتر 

والسنتمتر 
المدروسة 

 سابقا
 
 

يكتشف طريقة 
تحقيق الزاوية 

القائمة من 
خالل طي 

 األوراق

 
 

يتعرف على 

خواص الزاوية 
 القائمة

 
 

يكتشف ضرورة 

حيازة كوس 
عرفة قائمية لم

 زاوية
 
 

يستعمل 
الكوس لتحديد 
 الزوايا القائمة

 
 

يستعمل 
الكوس لرسم 

 زاوية قائمة

 ؟ ما هي وحدة قياس األطوال: استرجاع معلومات

 المتر أمام التالميذ وتقدير حجمه بفتح الذراعين.المعلم عرض ي ✓
 )بالتقريب(بعد اليدين طول المتر يساوي  -

 ة المدروسة في السنة الثانية.يسترجع التلميذ مفهوم الزاوي ✓
أجوبة مختلفة ؟ كيف نقيسها؟ هل لها نفس االتساع؟ ما هي الزاوية -

 ال تشترط صحتها

 : مرحلة البحث واالستكشاف

 : الشكل المقابل تحقيق ✓

توزيع األوراق علي التالميذ ومطالبتهم بطي الورقة تدريجيا  ✓
طي بعد الفتح يتم تخطيط أماكن ال، حسب المراحل المصورة

 بقلم الرصاص
 على خطان متقاطعان )متعامدان(؟ عالم حصلنا -

 مرحلة البحث )عمل فردي وجماعي بالتوازي(

 أربعة أماكن محددة بين الخطوط؟ لما يتقاطع الخطان ماذا يصنعان لنا ✓
 ؟ اختيار جهة واحدة ومالحظة حجم االتساع ✓
 فراغ، اتساع، زاوية؟ ماذا عندنا هنا -
 ركن مربع، مربع شكل؟ ما شكل هذه الزاوية -

 ويتم تعليمها برسم مربع صغير فيها، هذه الزاوية تمسى زاوية قائمة

 : الحوصلة والتأسيس
                                                     اخرج الكوس )ان وجد( أو قص القالب السابق عل ى شكل كوس -

 الحظ الشكل أيضا على الكتاب -
 مثلث ؟ ما شكل الكوس -
 ؟ كم زاوية فيه -

 ؟ هل كل الزوايا لها نفس االتساع -
 علمها برسم مربع؟ اوية القائمةأين هي الز -

 : مرحلة االنجاز

 أنظر إلى الشكل األول. 1

 مضلع؟ ما نوع هذا الشكل
 ؟ كم زاوية؟ كم ضلعا؟ كم رأسا فيه
ابحث عن القائمة منها وعلمها مستعمال ، الزوايا مرقمة

  الكوس أو القالب السابق

 الثانيأنظر إلى الشكل 
 )من المستقيم(قطعة مستقيمة ؟ ما نوع هذا الشكل

 ارسم مستقيما آخر حتى تحصل على زاوية قائمة
  تحقق باستعمال الكوس أو القالب

 : تعلمت

ومن بين ، وقد يكون متسعا أو ضيقا، الزاوية هي االتساع الموجود بين خطين
 الزوايا الزاوية القائمة التي نتحقق منها باستعمال الكوس

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يستنتج 

 الخالصة
 ويحفظ الرموز

 في الحصة الثانية. 24حل التمارين ص 
 . باستعمال الكوس ابحث عن الزاوية القائمة1

 . ارسم زاوية قائمة حسب القطعة المستقيمة2
 ثم ارسمه داخل اإلطار، . أحسب عدد الزوايا في الشكل3

 ؟ ما عدد الزوايا الشكل المقابل: أبحث

 تدريب

 واستثمار

  



 7الدرس  المقطع الثاني ائيالسنة الثالثة ابتد
 

 المقادير والقياس الميدان

 قياس كتل الدرس
 د45 المدة

 6، 5 الحصة
سلع ، كتاب الرياضيات الوسائل

، السبورة، ميزان، وأدوات

 األلواح

 

مؤشرات 
 الكفاءة

الغرام والكيلوغرام وعلى  الوزنيتعرف على مفهوم 
عملة المست المعاييروعلى ، األوزان كوحدات لقياس

 في العملية
الكفاءة 

 الختامية

 قيمها.بشكل مباشر أو غير مباشر ويحول  أوزانيقارن 

ويتحقق من صحة النتائج ويصادق ، يالحظ ويكتشف  القيم
 ويستعمل الترميز العاملي ويعلل إجاباته، عليها

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسمع ويجيب 
 عن األسئلة.

 : الحساب الذهني
 إمالء أعداد أصغر من األلف بعدة وضعيات وكتابتها علي األلواح

 م...7ع8و9أكتب ، 325أكتب ، عشرات 5مئات و 6أكتب 

مرحلة 
 االنطالق

يستدرك وحدة 

 قياس األوزان
 

 
 

يتعرف على 

طرق تحقيق 
التوزان وتقدير 

 القياس
 
 

 
يختار المعيار 
المناسب 

 للسلعة
 

 
 

يتعرف على 

ق قراءة طر
ميزان من نوع 

 آخر
 
 

 
يربط بين 

الشيء 
الموزون 
والقياس 

 المناسب له

 استرجاع المعلومات
 ؟ كم من غرام في الكيلوغرام؟ ما هي وحدة قياس األوزان -
 ؟ متى نستعمل الكيلوغرام؟ متى نستعمل الغرام -

 (تمهيدأكتشف )

 ويكتشف مختلف حيثياتها يطلع التلميذ على نص المشكلة ✓
مى مجموعة من السلع وأرادت أن اشترت سل

ساعدها في ملء ، تعرف ما هو وزن كل نوع
الجدول بأوزان السلع من خالل مالحظة 

 الرسومات المقابلة
 عصير؟ ما هو نوع السلعة األولى -
 ؟ ما هي المعايير التي حققت التوزان -

 5و 20و 100
 نجمع المعايير؟ إذن كيف نجد وزن هذه المعايير السلعة -

 ايير واكتب نتيجة هذا الوزن في الجدول.اجمع المع -
 نفس الخطوات مع السكر والدقيق -
 ؟ ما هي أثقل سلعة؟ ما هي أخف سلعة -

 ؟ وحدد ما هي المعايير التي تحقق هذا االتزان، الحظ كل سلعة وللوزن الموجود أسفلها
 : الحظ الشكل األول

 ؟ ما وزنها؟ ما نوع السلعة

 ال؟ راماغ 350هل يوجد معيار واحد وزنه 
 عدة احتماالت؟ 350ما هي المعايير التي تحقق 

 ارسم هذه المعايير في الكفة الثانية
 نفس الخطوات مع كرة التنس وكيس الحلوى.

  أنجز

، وضعت هذه السلع علي ميزان من نوع آخر -1

علما أن كل ، الحظ تدريجة كل سلعة وحدد وزنها

 غراما 20تدريجة مصغرة قياسها 
 
 : صور التاليةالحظ ال -2

 ؟ ما اسم كل رسم
 ؟ ما هو الوزن المناسب في كل حالة

  لون الخانة المناسبة.

 : تعلمت

نتوقف عن حالة التوازن ونحسب المعايير في الكفة ، إليجاد وزن سلعة ما

 الثانية

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز 

 التطبيقات

 : أتمرن
 اقرأ الميزان واحدد وزن كل من الدجاجة والكتب .1

 ختر الوحدة المناسبة لكل شيء موزونا .2
 امأل الفراغ بما يناسب .3
 اجمع األوزان واقرأ النتيجة .4

 تدريب

 استثمارو

  



 3األسبوع  3المقطع  الهوية الوطنية: المقطع التعليمي السنة الثالثة ابتدائي
 

 فهم المنطوق  الميدان

النص 
 المنطوق

 العلم 

 د45 المدة

 1 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يتفاعل مع النص ، استجابة لما يسمع يرد
 يقيم مضمون النص المنطوق، المنطوق

 
مؤشرات 
 الكفاءة

،                                        يتصر ف بكيفية تدل  على اهتمامه لما يسمع
يستخدم ،                          يحد د موضوع السرد وعناصره

 الروابط اللغوية المناسبة للسرد

الكفاءة 
 الختامية

يفهم خطابات منطوقة من مختلف األنماط 
 نمط السردي ويتجاوب معهاويركز على ال

يتحلى بروح التعاون ، يعتز بلغته العربية القيم

 والتضامن والعمل الجماعي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة
 .نعتز باالنتماء إليهو كلنا نحب وطننا الجزائر :السيـاق
 .تصورات المتعلمين: السند

  ؟نحترمهاو نفتخر بهاو ا هي رموز الوطن التي نعتزفم: التعليمة

مرحلة 

 االنطالق

 
يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 
 

 
 
 

 
 

 
يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 

المعنى العام 
 للنص

 
 
 

 
يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق

 يستخلص القيم
 يعمل بهاو

 فهم المنطوق: 
لتواصل البصري بينه وبين متعلميه امع ( من طرف المعلم العلمقراء النص المنطوق ) ✓
 داء الحس حركي والقرائن اللغوية.االستعانة باألب

 :النص المنطوق
لماذا نرفع العلم  سألت معلمي:، في أحد األيام

 ؟صباحا كلما دخلنا إلى المدرسة
فهو ، فأجابني )يا بني إن لك وطنا من خير األوطان

خصب في و جميل في منظره، وطيب في مناخه
اسمه الجزائر من أحلى ما تنطق به األلسن ، هتربت

، نضالهو أجالال لكفاحهو إكبارا، الغربو في الشرق
، اعتزازو وال شك أنك نجد في االنتماء إليه كل فخر

العلم يا بني ما هو إال رمز من رموز الهوية و
تضحية و وهو دليل على حرية الجزائر، الوطنية
 ...(.الجزائرفارفعه عاليا وقل أنا ابن ، الشهداء

أتذكر كلمات معلمي التي عرفتني بقيمة ، كلما وقفت أمام العلمو ومنذ ذلك اليوم
حفظه من كل و أحمد هللا أني أعيش حرا على تراب وطني رعاه هللا، والعلم
 .......... .سوء

  يسأل المعلم: : أستمع وأجيب
 ؟ما السؤال الذي طرحه التلميذ على معلمه -

                    ؟ ما اسم وطنك -
  ؟إكبارا للجزائرو لماذا تقف كل الشعوب إجالال -

  ؟العيش فوق أرضهو ماذا تجد في االنتساب إليه -
 ؟عالم يدل رفعهو ماذا يمثل العلم -
  ؟ماذا يحدث لهذا الطفل كلما وقف يحيي العلم -

 :الهدف من حديث المعلم هو -

 الوطن تنمية حب  االعتزاز بالعلم الوطني  التعريف بحدود الوطن

  ؟عما يتحدث المعلم ؟ماذا تشاهد في الصورة :أعبر عن المشهد

 استرجاع المعلومات:
 إعادة النص المنطوق من قبل بعض التالميذ مع توجيه وتصحيح من المعلم ✓

 :استخالص القيم من النص
تضحية الشهداء يجب و هو دليل حريتناو العلم رمز من رموز الهوية الوطنية

 .العتزاز بهاو علينا احترامه

مرحلة بناء 
 التعلمات

يسترجع أحداث 
 النص المنطوق

 
 تقويم اإلنجاز.

  36أجيب كراس النشاطات ص و إنجاز النشاطين أفهم

 

 التدريب
 و

 االستثمار
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 تعبير شفوي )أستعمل الصيغ( الميدان

 رق الغرب الشمال الجنوب  الش

 د45 المدة

 2 الحصة

مركبة 

 الكفاءة

 يفهم حديثه، يتواصل مع الغير

 

مؤشرات 
 الكفاءة

              يعب ر عن رأيه ، يستخدم القرائن المناسبة للسرد
 الشخصي

الكفاءة 
 الختامية

                                     يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة في 
 وضعيات تواصلية دالة

ى بروح التعاون والتضامن والعمل يتحل، يعتز بلغته القيم
 يركب كالما يتالءم مع وضعية التواصل، الجماعي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر النص 

المنطوق 
ويجيب عن 
 األسئلة.

 العودة إلى النص المنطوق )العلم(.

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.
  ؟لماذا نرفع العلم كل صباح  ؟رمز الهوية الوطنية الذي تحدث عنه النصما هو  

مرحلة 
 االنطالق

 

 
يجيب عن 
 األسئلة

 
يكتشف الصيغ 

ويوظفها في 
جمل تامة 
 المعنى 

 
 
 

 
 

يعبر عن 
المشاهد 
موظفا ما 

 تعلمه
 

 
يطبق قواعد 
التعبير على 

 المشاهد

 المرحلة األولى

 المستهدفة بطرح األسئلة.بناء الجمل المحتوية على الصيغ 
 بما رد عليه  ؟ماذا نرفع العلم صباحا كلما دخلنا إلى المدرسة :عندما سأل التلميذ المعلم

 .الغربو الشرقذلك وطننا من أحلى ما تنطق به األلسنة في  :قال المعلم

 :طرح أسئلة أخرى لتثبيت الصيغة
 ؟من أي جهة تغربو ؟من أي جهة تشرق الشمس

 
 :رأعبو أشاهد

 

 
 

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

يتدرب على 
استعمال 
الصيغ في 

وضعيات 
مشابهة 

 ويستثمرها 

   36ص  2العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين 

 

 

 التدريب

 و
 االستثمار
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 ج شفوي(تعبير شفوي )إنتا الميدان

 العلم 
 د45 المدة
 3 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

 يفهم حديثهو يتواصل مع الغير

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يسرد قصة انطالقا من مشاهد ترشد للقيم 
 االجتماعية 

الكفاءة 
 الختامية

                                     يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة في 
 وضعيات تواصلية دالة

لتعبير يبحث عن المعلومة ويوظفها في ا القيم
 التعامل وحسن الجوارداب آبيتحلى ، الشفوي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يحسن االستماع.

يسترجع أحداث 

 النص المنطوق 

 .نقف كل صباح لتحية علم وطننا: السيـاق

 النص المنطوق: السنـــد

 .؟عالم يدل رفعهو ماذا يمثل العلم: التعليمة

مرحلة 
 نطالقاال

يعبر معتمدا على 

 المشاهد واألسئلة

 .مستعمال الصيغ

  :التعليمة

ألوانه وما ترمز له ( مستعينا ، تحدث عن العلم )األشكال الموجودة فيه -

 بصورة العلم 

  :يطرح المعلم أسئلة توجيهية ✓

ما هي األشكال الموجودة في  -

 ؟العلم

  ؟عالم تدل ؟ما لونها -

يرمز الهالل لونهما أحمر و النجمة -

لدم الشهداء وهما يرمزان 

 الشعب و لإلسالم دين الدولة

ما هي األلوان األخرى للعلم  -

 ؟عالم تدلالوطني؟ 

 .ثروات البالدو األخضر يرمز لالزدهارو النقاءو األبيض يرمز للسالم -

احك لنا كيف ، كل يوم تقف في ساحة المدرسة تحي علم وطنك -

  ؟أنت تنظر إليه و و ما هو شعورك .يتم ذلك

 طرح أسئلة أخرى توجيهيه يراها المعلم مناسبة.  ✓

مرحلة بناء 

 التعلمات

 تقويم التعبير

تحت توجيه وتصحيح ، بناء فقرة من الصور السابقة وتداولها ما بين التالميذ

 من المعلم: 

 شكله مستطيل أبيض، علم وطني الجزائر رمز من رموز هوية بلدي

 .هاللو تتوسطه نجمة، أحضرو

ثروات و اللون األخضر يرمز لالزدهارو النقاءو بيض يرمز للسالماللون األ

الشعب و الهالل يرمزان للدين اإلسالمي دين الدولة و النجمةو البالد

اللون األحمر يرمز لدماء الشهداء الذين ضحوا في سبيل و الجزائري

أقف كل  .أحب رموزهو احترمو إنا تلميذ جزائري أحب وطني.الوطن

تضحيات و االعتزاز لهذا الوطنو أحس بالفخر، وصباح لتحية علم بالدي

 .الشهداء

التدريب 
 واالستثمار
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 والتعبير الكتابي فهم المكتوب الميدان

 +إثراء(+كتابةقراءة )أداء+فهم النشاط
  ك يا جزائر من أجل

 د90 المدة

 5و 4 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يعيد بناء المعلومات يفهم ما يقرأ و
الواردة في النص المكتوب ويستعمل 

 المعلومات الواردة في النص المكتوب

 
مؤشرات 
 الكفاءة

يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ويحترم شروط القراءة 
مه يحترم عالمات الوقف ويعبر عن فه، الجهرية

 لمعاني النص السردي ويحترم شروط العرض
الكفاءة 
 الختامية

يستعمل القرائن اللغوية والغير لغوية لفهم معاني 
يكتب الحروف كتابة مناسبة من ، الكلمات الجديدة

 حيث الشكل 
ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية المستمدة  القيم

 من مكونات الهوية الوطنية

 

 المراحل ات التعلمية والنشاط المقترحالوضعي التقويم

يحسن 

االستماع ويجيب 
 عن السؤال.

 .يرمز كل لون من ألوان علمنا الى شيء عزيز علينا  : السياق

 أو ما يراه المعلم مناسباصور : السند
 ؟لم يرمز كل لون من ألوان العلم : التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

 

 يعبر عن الصور
 

 

يلتزم بقواعد 
 الصامتة القراءة

 
يكتشف 

الشخصيات ويعبر 

 عنها
 

يبدي و يستمع
 اهتماما 

يحترم شروط 
 القراءة الجهرية

يقرأ قراءة و 

سليمة 
 مسترسلة

 
يوظف الكلمات 

الجديدة في 
 جمل
 

 
 

يجيب عن 
 األسئلة
 

 
 

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 52فتح الكتاب ص  ✓
 ماذا تشاهد في الصورة؟  -

 ؟ماذا تفعل األم -
 ؟الذي تخيطه األم  صف العلم -

 تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص ✓
 ترك فسحة للتالميذ للقراءة الصامتة. ✓

 ما هو عنوان النص؟ من هي الشخصية الرئيسية  -

 ؟هل هي حقيقية أو خيالية ؟في النص
 ؟وقعت أحداث القصة

 بعد االستقالل  قبل االستقالل

مال قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستع ✓
 اإليحاء لتقريب المعنى

فقرة/فقرة)يبدأ بالمتمكنين حتى ال يدفع ، مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ✓
 المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء(

 تذليل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة  ✓

 شرحها الكلمة  شرحها الكلمة

 العلم الوطني  الراية   يالحظ يراقب 

 المكتظ  المزدحم    باهتمام كبير   فائقة بعناية 

 االعتزاز الفخر   تخبئها  تدسها  

 مع خير البشر  رفقة األخيار  مر منها  اختراق الصفوف  

  .ابتعد، يجهله، خشونة، سجينة :ابحث عن أضداد الكلمات التالية في النص -

 مناسبة.مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة ال ✓
 53األسئلة مرافقة للنص)أقرأ وأفهم(ص ✓
 كيف عرف حمدي أن أمه تخيط العلم؟ ؟ماذا كان يفعل ؟أين جلس حمدي-

 ؟أين وضعته بعدما خاطتهو ؟ما هو شعور األم وهي تخيط العلم -
  ؟هل رأته عندما  أخذ اللفافة ؟مم حذرت األم ابنها -

 الفخر؟و أحس حمدي بالسعادةلماذا  ؟ما هي األلوان الحبيبة لنفس حمدي  -
 .اذكر الكلمات التي رددها حمدي ؟ما الذي زاد من حماس حمدي -

 جد اسم الوالية المناسبة لكل عبارة  :ـ أثري لغتي

 المدينة البيضاء –مدينة  وادي ميزاب – عروس الزيبان
 .المدينة الباهية –مدينة الجسور المعلقة  –الناصرية   – 

 

مرحلة بناء 
 تالتعلما

 

يجيب عن 

 األسئلة
ينسخ الفقرة 

محترما رسم 
 الحرف

 
 ينجز النشاط.

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع. ✓

 33ص. 3إنجاز التمرين رقم  ✓
  (112)دليل الكتاب ص ج( -حرف )حكتابة  ✓

 نسخ الفقرة األولى من النص 
لتدريب ا

واالستثما
 ر
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 فهم المكتوب الميدان

 نحوية تراكيب +تعمق في النص()قراءة النشاط
  من أجلك يا جزائر+ فعل األمر 

 د90 المدة

 7و 6 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة الواردة في 
يستعمل المعلومات الواردة في ، النص المكتوب

يتحكم في مستويات ، ويقيم مضمونهالنص 
 اللغة الكتابية

 
مؤشرات 
 الكفاءة

يعبر عن فهمه لمعاني النص ويستثمره 
 في اكتساب الظواهر اللغوية المختلفة

الكفاءة 
 الختامية

يتعرف على جمع ، يتعمق في الفهم
 التكسير ويوظفه ويميزه عما سبق

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم

 ستمدة من مكونات الهوية الوطنيةالم

  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 
 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.
 صف العلم الذي أخاطته؟ ؟ماذا كانت أم حمدي تخيط 

مرحلة 
 االنطالق

 

يبدي و يستمع
 اهتماما

 
قرأ فقرات من ي

 النص قراءة صحيحة

 
 جيب عن األسئلةب

 
يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل
 
 

 
 

 
 
 األمرفعل يكتشف 

الفعل يميزه عن و
 الماضي والمضارع 

 
 

 
 

يوظف فعل األمر 

في جمل تامة 
  .المعنى

 +تعمق في النص(أداءالمرحلة األولى )قراءة 

  ية مسترسلةيعود المعلم إلى النص ويقرأه كامال قراءة جهر
 )تجسيد األهداف الحس حركية(من طرف المتعلمين  تليها قراءة جهرية معبرة

 يطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص.

 ؟في أي زمن حدثت أحداث هذه القصة -
  ؟كيف عرفت ذلك -
 .تخيل نهاية أخرى للقصة -

 .يفها في جمل\توو شرخ بعض الكلمات
 ملة المتضمنة الظاهرة النحوية(المرحلة الثانية)بناء الفقرة أو الج

 من النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء الفقرة. الثانيةالعودة إلى الفقرة  ✓

 ؟ماذا قالت له .نادت األم حمدي

فاليوم مظاهرات في  احذر، ومعطفك ياحمدي البس):نادته أمه قائلة

 . الشوارع

 :بلون مغايرالصيغة  كتابة الفقرة على السبورة وتلوين ✓
 راجعة سريعة حول ما تم دراسته من خالل الجملة.م ✓

 اكتب واحدا منها على لوحتي....مراقبة فتصحيح.، وردت في الجملة أفعال -
 . حروف، نفس الشيء مع أسماء ✓
 جمع تكسير اكتب كل صيغة على لوحتك  و جمع مؤنث سالمو ورد في النص اسم فاعل ✓
 الفعل(/حرف /اسم)إالم تشير األسماء الملونة؟  -

   . بالسكون ؟هذه األفعال ما شكلت أواخرب -

 ؟هل وقعت أحداث هذه األفعال في الماضي أم في الحاضر  ✓
 مع من تتكلم األم  ✓

 مع شخص غائب  مع حمدي  عن  نفسها

 استنتاج الخالصة وتدوينها:

 .بعمل في زمن المستقبل هو الفعل الذي يطلب القيام
 أكمل بفعل مضارع مناسب  :تدريب

  :أكمل على المنوال التالي
 اشرب دوائك طلب مني أبي شرب الدواء 

 تطلب منك أمك تنظيف أسنانك  -أطلب من زميلي إحترام المواعيد
 طلب أبي من بعض المترة دفع السيارة 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يجيب عن األسئلة

أخرى  يقدم أفكارا
استنادا إلى 

 تصوراته
 

 ينجز النشاط.

 أوظف فعل األمر  37كراس األنشطة ص  إنجاز التطبيقات

  

التدريب 
 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 قراءة )أداء وفهم( +صرف النشاط
 + التنوين بالضم من أجلك يا جزائر

 الكسرة و

 د90 المدة

 9و 8 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة الواردة 
يتحكم في ، في النص المكتوب

 مستويات اللغة الكتابية.

 
مؤشرات 
 الكفاءة

يعبر عن فهمه لمعاني النص وينطق الحروف 
اسم يتعرف على و، من مخارجها الصحيحة

 المفعول 
لكفاءة ا

 الختامية
مع التركيز ، يقرأ نصوصا من مختلف األنماط

                     وتتكو ن من ست ين إلى ، على النمط السردي

قراءة سليمة ، ثمانين كلمة أغلبها مشكولة
 ويفهمها

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم
 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

 

 المراحل ط المقترحالوضعيات التعلمية والنشا التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وتلخيصه بأسئلة هادفة

  ؟لماذا ؟كيف كانت تمسك أم حمدي العلم -

مرحلة 

 االنطالق

يكتشف 

الشخصيات 

 ويعبر عنها

 

يقرأ فقرات من 

النص قراءة 

سليمة 

 ومسترسلة

 

 

يجيب عن 

 األسئلة

 

 

يتعرف على 

 التنوين بالضم

 الكسر  و

 

نطق و ميز كتابةي

 التنوين 

 

 

يستنتج قاعدة 

 مختصرة

 داء وفهم(أالمرحلة األولى)قراءة 

 وقراءة النص قراءة صامتة. 52يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  ✓

 تليها قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية( ✓

، هايفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودت ✓

 وعلى من لم يقرأ في الحصتين السابقتين.

 يطرح المعلم األسئلة. ✓

 ؟ بما نصحته ؟لما خافت األم على ابنها حمدي -

  ؟ماذا كان يحمل األطفال في الشوارع -

  ؟ماذا فعل حمدي في الشارع -

 (الكسرو التنوين بالضمالفقرة أو الجمل المتضمنة  المرحلة الثانية)بناء

 ء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة.العودة إلى النص المقرو ✓

 فقط: الكسرةو الكلمات المنونة بالضمةتدوين الجمل وتلوين  ✓

قد ، أخصرو أبيض كبير         مستطيل  ، هي تحيط شيئا ماو جلس حمدي يراقب أمه -

 .أحمران هاللو نجمةتثبت وسطه 

  فائقة بعنايةثم تطويه ، زجاجكأنه قطعة و رقةوهاهي تمسكه بكل -

 مة الملونة ومناقشة نوعها:مالحظة الكل ✓

 كتابتها؟و ما الفرق بين نطقها؟ بما شكلت أواخر الكلمات الملونة

 .ميز نوع التنوين في الكلمات الملونة 

  :يتوصل المتعلم إلى

   .أشكل آخر الكلمة بضمتين :التنوين بالضم

  .التنوين بالكسر: أشكل آخر الكلمة بكسرتين

  ابة الصحيحة لما بين القوسيناختر الكتو أقرأ الفقرة :تدريب -

ق( في ، أنظر اليها فيتألأل بري)قن، في أعالي السماء ـة(، ـة ( مضيئ)تن، نجم)تن -

 فا( .عن ( ال أعرف له وص)فن، ر( رائ) ع، فأخس بشعو) رن، عيني

 الخالصة:

 ال أكتبها و أنطق النون في آخر الكلمة

رحلة بناء م

 التعلمات

يجيب عن 

 األسئلة

أفكارا يقدم 

أخرى استنادا 

 إلى تصوراته

 ينجز النشاط.

 37إنجاز التطبيق )إمالء( ص  ✓
-  

 

التدريب 

 واالستثمار
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 التعبير الكتابيفهم المكتوب و الميدان

 فهم( +تعبير كتابيو قراءة)أداء النشاط
 د90 المدة
 11و 10 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يتحكم ، يقيم مضمون النص المكتوب
في مستويات اللغة الكتابية وينتج 

 منصوصات حسب وضعية التواصل

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يوظف معجمه اللغوي المناسب وينظم 
 إنتاجه وفق النمط السردي

الكفاءة 
 الختامية

 ينظم إنتاجه وفق نمط النص السردي

قيمه الخلقية والدينية والمدنية ينمي  القيم
 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر أحداث 

النص المقروء 
 ويلخصها

 لخيص النص المقروء بأسئلة موجهةت ✓
 ؟في أي زمن حدثت القصة؟ كيف عرفت ذلك -

كيف 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ النص 
 ة معبرةقراء

 
يستخلص 

القيمة 
 األخالقية

 يعمل بها و 
 
 

 
 

 
يتعرف على 

مختلف 

مركبات النص 
 المرغوب

 
 

يرتب أفكاره 
 ويركب فقرة

 

 
 يحدد بداية

نهاية و وسطو
 القصة

 قراءة  :المرحلة األولى

 قراءة النص قراءة معبرة من طرف المعلم.و 52النص المكتوب ص  إلىالعودة 
 عض التالميذ.قراءات فردية وافرة من ب ✓
 طرح أسئلة الستخالص القيمة  ✓

هالل أحمر هو رمز و أحمر تتوسطه نجمةو علم وطني مستطيل ابيض
 اعتزاز به و كلي فخرو أقف  باحترام لتحيتهو تضحية الشهداء أحبه

 كتابة القيمة الخلقية على السبورة قراءتها ومطالبة التالميذ التحلي بها. ✓
 التعبير الكتابي  التدريب على :المرحلة الثانية

 تفويج التالميذ

اقرأ ، وحدك أو مع زميلك
 : 39الجمل اآلتية ص 

 
حدد أجزاء  القصة 

السابقة على الجدول 
 :الموالي

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يحدد 
الشخصية 

يحدد و يصفه 
 معلوماته 

 

 التدريب
 و

 االستثمار

 



  



 

 

 .من طرف المعلم العلميستمع إلى النص المنطوق  :نص منطوق

 

يستعمل و من كتاب التلميذ 51 صفحةمعروضة أمامه في  يعبر عن مشاهد: تعبير شفوي

رق: الصيغ مال، الغرب،       الش   .الجنوب،        الش 

يسرد عما ، ألوانه وإالم ترمز إليه، أشكاله: العلمينتج نصا شفويا عن -: اإلنتاج ا لشفوي

 .حيته للعلم الوطنييفعله أثناء ت

ق 
طو
من
م ال

ه
 ف

 و

ي
فو
ش
 التعبير ال

 

 : استغالله لمعرفةو، 52صفحة                   من أجلك ياجزائر  نص القراءة – :.القراءة

 .من كتاب التلميذ 54صفحة فعل األمر المتمثلة في : الظاهرة النحوية

 .لميذمن كتاب الت 54صفحة التنوين بالضم أو بالكسر المتمثلة في : الظاهرة اإلمالئية

 من كتاب التلميذ. 55صفحة العلم عرض المحفوظة : المحفوظات

 

ب
كتو

م
م ال

ه
 ف

 

من دفتر  39 ينجز األنشطة المتعلقة بالتدريب على اإلنتاج الكتابي صفحة: اإلنتاج الكتابي

 .األنشطة

 

 

 

ي
كتا
 التعبير ال

 

  



 ميدان فهم المنطوق والتعبير الشفوي.

 الحصة األولى: فهم المنطوق 45د.

 

 

  :السند

 (65دليل الكتاب ص) نص المنطوق

في أحد األيام سألت معلمي: لماذا نرفع العلم صباحا كلما دخلنا إلى  

فهو طيب ، المدرسة؟ فأجابني: "إن لك يا بني وطنا من خير األوطان

اسمه: الجزائر. ، وخصب في تربته، وجميل في منظره، في مناخه

إكبارا وإجالل ، رق والغربمن أحلى ما تنطق به األلسنة في الش

وال شك أنك تجد في االنتماء إليه كل الفخر ، لكفاحه ونضاله

، والعلم يا بني ما هو إال رمز من رموز الهوية الوطنية، واالعتزاز

فارفعه عاليا وقل أنا ، وهو دليل على حرية الجزائر وتضحية الشهداء

لعلم أتذكر كلمات ومنذ ذلك اليوم وكلما وقفت أمام ا، ابن الجزائر..."

 رعاه هللا وحفظه من كل سوء...، وأحمد هللا أني أعيش حرا على تراب وطني، معلمي التي عرفتني بقيمة العلم

 

  ؟عن ماذا يسأل التلميذ معلمه؟ ماذا ترى في الصورة: التعليمة   

  :منهجية التناول

، تعابير الوجه، تصاحبه )إشارات باليد، النفعال به                                                         *ي سمع المعلم تالميذه النص المنطوق مشافهة ويرافقه بإبداء ا  

 النبرات الصوتية(. إلثارة السامعين وتوجيه عواطفهم.

 *تجزئة النص المنطوق وأجرأة أحداثه.

 إضافة(.، حذف، )يمكن للمعلم إعادة الصياغة 65دليل الكتاب ص  * أسئلة الفهم مرافقة للنص المنطوق. 

 

 النص وممارسته.*اكتشاف الجانب القيمي في   

   

 أعبر عن المشهد.

  ؟عن ماذا سأل التلميذ معلمه

  ؟بماذا أجابه المعلم

 

 أتذكر وأجيب.

 .36إنجاز النشاط األول المتعلق بفهم المنطوق دفتر األنشطة ص 

  

  :القيمة
 العلم الجزائري رمز من رموز الهوية يجب احترامه

 



 الحصة الثانية: التعبير الشفوي.45د )استعمل الصيغ(

ن الستخراج الصيغ المراد دراستها قصد تثبيتها.*التحاور حول النص المنطوق للوصول إلى دفع المتعلمي  

  :السياق

 سأل التلميذ معلمه: لماذا نرفع العلم صباحا كلما دخلنا إلى المدرسة؟

 فأجابه قائال: إن لك يابني وطنا من خير األوطان.........

  :السند

 النص المنطوق.

:التعليمة  

.الغربو الشرقتنطق به األلسن في  مامن خير ، اسمه الجزائر         ؟ وماذا قال له أيضا  

.الشرقتشرق الشمس من            من أين تشرق الشمس  

.الغربتغرب في جهة             وأين تغرب  

تقع الجزائر في الجزء الشمالي..........        ؟ في أي جزء من القارة اإلفريقية تقع الجزائر  

است في الجنوب الجزائريتقع مدينة تمنر         ؟ أين مدينة تمنراست  

 تثبيت الصيغ.

(.الغرب، الشرق، الجنوب، الشمال): تحدث عن الصور مستعمال  

 

 أستعمل الصيغ.

 

 

  

  



 الحصة الثالثة: اإلنتاج الشفوي 45د.

 السياق: أنت تلميذ مؤدب ومجتهد، تحب وطنك الجزائر كثيرا، وتحترم رموزه، وباألخص العلم الجزائري.

 السند: العلم الجزائري.

 التعليمة: تحدث عن العلم الجزائري، واحك لنا عما تفعله أثناء رفعه.

 الصور المهمات

؟ما الذي تراه في الصورة   

؟ماذا يتوسطه؟ ما هو شكله   

؟ماهي ألوانه   

الصفاء والنقاء؟ إلى ماذا يرمز اللون األبيض  

يرمز لألرض والرخاد؟ إلى ماذا يرمز اللون األخضر  

يرمز إلى دم الشهداء؟ مز اللون األحمرإلى ماذا ير  

إلى ديننا اإلسالمي وأركانه ؟ والنجمة والهالل

 الخمسة
 

ماذا يفعل التالميذ أمام سارية العلم صبيحة كل 

؟يوم   

؟مثل ماذا يصطفون   

؟والعلم يرتفع ببطء ماذا تسمع   

ماهو شعورك وأنت تنظر إليه وهو يرتفع عاليا في 

؟السماء   

 

 

 كتابة الملخص وقراءته.

  :مالحظة

يجب مرافقة المتعلمين في حصة اإلنتاج الشفوي إلكسابهم مهارات توليد األفكار وتنظيمها في سياقات مختلفة 

 في أعمال فوجية وجماعية.

 

  



 ميدان فهم المكتوب والتعبير الكتابي.

  الحصتان الرابعة والخامسة )قراءة آداء وفهم+إثراء(

 السياق: احتفلنا في أول شهر نوفمبر بعيد الثورة، فزين عمال البلدية  

 الشوارع باألعالم الجزائرية

وفي ذلك اليوم استمعنا إلى األناشيد ، والمصابيح الملونة 

  الوطنية..........

   السند: )الصورة+النص المقروء( ص52. 

   المهمات: ماذا تفعل األم؟ تصوروا الحوار الذي جرى بينها وبين ابنتها؟ 

 تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص  

                                                                ت نج ز المهمات بعد قراءة النص قراءة صامتة من قبل التالميذ فقراءة   

 نموذجية

 ومشخصة من طرف المعلم. 

تليها قراءات فردية مع مراقبة النطق السليم لمخارج الحروف واحترام شروط القراءة الجهرية وعالمات الوقف)يبدأ  

المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء(  ين حتى اليدفعبالمتمكن األستاذ .  

يوقف األستاذ المتعلم أثناء االنتهاء من قراءة فقرة أو جملة لطرح أسئلة للوقوف على مدى فهم التالميذ للمعنى  

 العام للنص

مرفقة بالنص(.      ولشرح كلمات جديدة وتوظيفها في جمل.)األسئلة   

  :األسئلة 

هل شخصيات القصة حقيقية أم  

؟خيالية   

قبل ؟ متى وقعت أحداث القصة 

 االستقالل أم بعده.

لماذا دست األم العلم ، في رأيكم 

؟في مكان سري   

 

 

 

ابحث عن أضداد الكلمات  

 التالية في النص

 أفهم وأجيب

 إنجاز النشاط على دفتر األنشطة. 

 

 أثري لغتي

 

  

 الكلمة مرادفها توظيفها في جملة

تراقب البنت أمها وهي تطبخ 

 الطعام

 يراقب يالحظ ويشاهد

ة مالبسها في تدس الجد

 صندوق خشبي

 تدسها تخبئها

 الكلمة ضدها الكلمة ضدها

 سجينة حرة يجهله يعرفه

 خشونة رقة ابتعد اقترب



 ميدان فهم المكتوب والتعبير الكتابي.

 الحصتان السادسة والسابعة )قراءة+تراكيب نحوية(

 وضعية االنطالق

ودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.الع  

؟متى وقعت أحداث القصة   

؟طفل جبان)خائف(.ماهي الجملة من النص الدالة على ذلك أم حمدي طفل شجاع   

 وضعية بناءالتعلمات

 المرحلة األولى)قراءة آداء+تعمق في النص(

ترسلةيعود المعلم إلى النص ويقرأه كامال قراءة جهرية مس  

 تليها قراءة جهرية معبرة من طرف التالميذ)تجسيد األهداف الحس حركية(

 يطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص.

؟تخيطه أمه هو علم الجزائر كيف عرف حمدي أم ما؟ ماذا كان يفعل؟ أين جلس حمدي   

؟لماذا كانت تمسكه بكل رقة؟ هو شعور األم وهي تخيط العلم ما   

؟لماذا؟ عدما خاطتهأين وضعته ب   

؟ومما حذرته؟ ماذا قالت له، نادت األم ابنها   

؟ما الذي زاد من حماسة حمدي؟ لماذا أحس بالسعادة والفخر؟ ماهي األلوان التي يحبها حمدي   

 استخالص القيمة والتحلي بها.

 المرحلة الثانية )بناء الفقرة أو الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية(

الجمل المتضمنة الظاهرة النحوية. قرة األولى من النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناءالعودة إلى الف  

؟ماذا قالت له، نادت األم حمدي وطلبت منه أن يلبسمعطفة ويحذر   

فاليوم مظاهرات في الشوارع! احذرو، معطفك        إ لبس    

 كتابة الجمل على السبورة وتلوين أفعال األمر.

دراسته في السابق.تم  مراجعة سريعة حول ما  

 الحظوا الكلمات الملونة باألحمر.

؟حروف/؟ أفعال/؟ هل تدل على أسماء . 

؟األم تطلب من ابنها وتأمره بفعل ماذا . 

 إذن إذا أمرنا شخصا بفعل عمل ما فالفعل الذي يقوم به نسميه فعل........اكملوا

الباب غلقأ         ؟ ماذا تقول له، لو أمرت األم ابنها بأن يغلق الباب  

درسك. اكتب:         أمر المعلم تلميذه أن يكتب درسه يقول  

هللا  سم:           تتذكرون النص المنطوق ))حول مائدة الطعام((أمر األب ابنه أن يسمي هللا ويأكل بيمينه فقال له

بيمينك كلو  

هللا........ احمد    الكذب احذر   دروسك راجع: فعل األمر مثل  

 هاتوا أفعال أمر.

  :تدريبات

 أكمل على المنوال التالي.

اشرب دواءك.             طلب مني أبي شرب الدواء.  

احترم المواعيد.          أطلب من زميلي احترام المواعيد  

نظف أسنانك           تطلب منك أمك تنظيف أسنانك  

 المرحلة الثالثة: إنجاز التمرين على دفتر األنشطة.

 

  



 ميدان فهم المكتوب والتعبير الكتابي.

 الحصتان الثامنة والتاسعة)قراءة+ظاهرة إمالئية(

 وضعية األنطالق

 العودة إلى النص المقروء وتلخيصه بأسئلة هادفة

؟ماذا ردد حمدي وهو بين الصفوف   

؟هل كان يخاف من العدو الفرنسي   

؟على ماذا يدل عمل حمدي   

 وضعية بناء التعلمات

 المرحلة األولى)قراءة آداء وفهم(

 يعود المعلم إلى النص ويقرأه كامال قراءة جهرية مسترسلة

 تليها قراءة جهرية معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(

وعلى من لم يقرأ في الحصص ، يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها

 السابقة.

 يطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص.

؟في أي زمن حدثت هذه القصة . 

؟ما الجمل الدالة على ذلك . 

تحيا الجزائر.، تحيا الجزائر: رفع حمدي علم الجزائر وبدأ يصرخ بأعلى صوته  

؟ماذا يحدث، تخيل أن عساكر العدو الفرنسي سمعوه   

 المرحلة الثانية)بناءالفقرة أو الجمل المتضمنة القاعدة اإلمالئية(

روء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة.العودة إلى النص المق  

؟كيف كانت األم تمسكه؟ صفه لنا؟ جلس حمدي يراقب ماذا   

جلس حمدي يراقب أمه وهي تخيط شيًئا ما،         مستطيل         كبير   أبيض وأخضر..........وهاهي تمسكه بكل       رق ة   وكأنه 

       قطعة        زجاج  ........

 تدوين الجملة وتلوين الكلمات المنونة بالفتح.

فقرة كلمة منونة تنوين فتح اكتبها على لوحتك.في ال  

 انطق بالكلمات الملونة باألحمر.

سمعنا نونا.           ؟ ماذا سمعتم عند نطقنا بهذه الكلمات  

؟بماذا استبدلناها؟ هل كتبناها   

هل بدأناها ب ال، الحظوا الكلمات الملون  

نكرةاء إذن هذه أسم  

كلمة وأسمع وأنطق النون وال أكتبها.أضع ضمتين في آخر ال: التنوين بالضم  

أضع كسرتين في آخر الكلمة وأسمع وأنطق النون وال أكتبها.: التنوين بالكسر  

العلم    د  رفع ول            العلم    د  رفع الول: مثل  

    ف  سلمت على ضي             ف  سلمت على الضي   

 تدريبات

 إقرإ الفقرة واختر الصحيح مما بين قوسين.

(فيعيني، أنظر إليها فيتألأل بري)قن،                   ة (في أعالي السماء، مضيئ)تن   ة (، نجم)تن ،          ر (رائ)عن، فأحس بشعو)رن،          ق 

ً   ف ا(،                  ع (الأعرف له وص)فن  

المرحلة الثالثة: إنجاز التمرين على دفتر 

  األنشطة.

 

 

  



 ميدان فهم المكتوب.

 المحفوظات: الحصة العاشرة

 يتم تقديم القطعة كاملة.

لي ومحاورة التالميذ حول معناها.شرح المعنى اإلجما  

؟ماشكل العلم الجزائري   

؟ماذا يتوسطه؟ سم ألوانه   

؟إلى ماذا يرمز الهالل والنجمة   

 تجزئة القطعة إلى مقاطع.

 تحفيظ المحفوظة خالل الوضعيات الجزئية الثالث.

 

 

 

 

  



 ميدان فهم المكتوب والتعبير الكتابي.

 الحصتان الحادية عشر والثانية عشر

  :المرحلة األولى

وتلخيصه بأسئلة موجهة. 52العودة إلى النص المقروء ص   

؟ماذا كانت األم تخيط   

؟إلى ماذا تحتاج   

احك لنا مافعلته.؟ هل رأيت أمك تخيط في يوم من األيام  

  :المرحلة الثانية

 مطالبة التالميذ بفتح دفتر األنشطة وقراءة الجمل قراءة صامتة.

المعلم.تليها قراءات فردية جملة/جملة.قراءة جهرية من طرف   

 يطرح المعلم األسئلة التالية.

؟ماهي الشخصية الرئيسية التي تتكلم عنها القصة؟ هل جمل القصة مرتبة   

 نعلم أن لكل قصة بداية ووسط ونهاية.

 المطلوب منا تحديد أجزاء هذه القصة حسب الجدول.

 البداية الوسط النهاية

 :من

............................................ 

........................................... 

 :إلى

........................................... 

........................................... 

 :من

............................................ 

........................................... 

 :إلى

........................................... 

........................................... 

 :من

............................................ 

........................................... 

 :إلى

........................................... 

........................................... 

 

خباز الحي.: القصة التي عينا أجزاءها تتكلم عن  

؟هل يوجد خباز في حيكم   

 إذن لنمال الموجودة بين أيدينا.

 ...............................................:.االسم واللقب

 ........................................................:.       س ن ه  

  ....................................................:.مهنته

 ..................................................:.صفاته

 ........................................................و...

 .......................و....................................
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مبادئ في العقيدة  الميدان

 والعبادات
 تربية إسالمية النشاط
 الصلوات الخمس الدرس

 2و 1 الحصة
الحاسوب )المسجلة(،  الوسائل

 السبورة، كتاب التلميذ

 

الهدف 
 التعلمي

يتعرف علي الصلوات الخمس ويميزها حسب نوعها 
 ويتعرف على شروطها ومبطالتهاوعدد ركعاتها 

الكفاءة 
 الختامية

يعدد أركان اإليمان وقواعد اإلسالم ويذكر بعض 
 أسماء هللا الحسنى في وضعيات تعلمية.

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري والحرص على  القيم
 مسؤوليةبأداء العبادات، ونبذ العنف والتعامل 

 

 المراحل لنشاط المقترحالوضعيات التعلمية وا التقويم

يسترجع 
 معلومات 

 السياق: المسلم يصلي خمس صلوات في اليوم.
 السند: ما تعلمه التلميذ سابقا

 التعليمة: كيف يؤدي المسلم ركعة كاملة؟ من يوضح لنا ذلك )تجسيدا أو شرحا(.

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ القصة 
ويطلع علي 

معناها 

 االجمالي
 
 

يناقش 
محتوى 

 القصة من
خالل أسئلة 

 موجهة

 
 

يطلع على 
نص الحديث 

الشريف 

 ومراميه
 

 
ينجز 

األنشطة بناء 

على 
 مكتسباته

 

 
 

 
يستنبط 
الخالصة 

باالعتماد 
علي االسئلة 

 الموجهة

 اإلنصات للقصة بتمعن وقراءة ذلك من قبل التالميذ 38فتح الكتاب ص الحصة األولى:

قال أحمد: سمعت خطيب الجمعة 
ض في بداية األمر يقول: إن هللا فر

خمسين صالة، ثم خفف عنا حتى 
صارت خمس صلوات. من أداهن 

فله أجر خمسين صالة، فقلت في 

 نفسي: إن هللا كريم ورحيم بعباده.
 

 شرح الكلمات المبهمة في القصة وفي الحديث الشريف واستخالص الفوائد ✓
 التطرق للصلوات الخمس وتعداد ركعات كل صالة وتوقيتها سطحيا ✓
يصلي المسلم من مرة؟ ما هي أول كم  -

 صالة؟ ما هي آخر صالة؟
كم ركعة في الصبح؟ في العصر....؟ ما هي  -

 الصلوات التي تصلى جهرا؟

  ما هي الصلوات التي تصلى سرا؟ -
 

هل يمكن للمسلم أن يصلي بطريقة  -

 ملسو هيلع هللا ىلصأخرى؟ لماذا؟ ماذا قال رسول هللا 

 
 ن إلى:من خالل األسئلة الموجهة يتم الوصول بالمتعلمي  ✓
 الصلوات خمس، فيها ما يصلى جهرا وفيها ما يصلى سرا  -

 الصلوات فيها أقوال كقراءة القرآن والتشهد والسالم وأفعال كالركوع والسجود. -
 الصلوات تربينا على احترام الوقت وتنظيمه -

 الصلوات هي عبادة أخروية وصحة ونظافة دنيوية -
 ....تبطل الصالة باألكل والضحك واللعب واالستراحة -

 يتطرق التلميذ للنشاط الموالي لتثبيت بعض المفاهيم وتقدير مدى استيعابها

 أنشطة التعلم:

 أكمل بوضع الكلمات في مكانها المناسب:
 الفاتحة - القبلة استقبال - أفعال - عبادة - أقوال - السجود

..... و.............. خاصة، الصالة ................... نتقرب بها إلى هللا تعالى، تحتوي على .........

منها تكبيرة اإلحرام، وقراءة سورة ............... والركوع و ................. والسالم. ومن 
 مبطالتها األكل والشرب فيها وعدم .................

 تصحيح جماعي وفردي للنشاط واستخالص العبر
 ة اآلتية:العودة للسند الرئيسي ومناقشته للوصول إلى الخالص

 الصالة عبادة فرضها هللا على كل مسلم، وهي تقربني منه
 يصلى المسلم خمس صلوات في اليوم.

 الصلوات الخمس هي: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز 
النشاطين 

ويسترجع 
 الخالصة

 الحصة الثانية:
 (39. حدد بسهم أفعال من مبطالت الصالة )ص1
 (40. ضع )جهر( أو )سر( أمام كل صالة )ص2

 (41. اكتب كل جملة تحت الصورة المناسبة )ص3
 . يستظهر الخالصة المدونة على كراس التربية االسالمية، ونص الحديث إن أمكن4

 تدريب
 و

 استثمار
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    نسان والمحيطاإل الميدان
 األسنان عند الحيواننظام  الدرس

 د 45 الحصة
الكفاءة 
 الختامية

يحافظ على محيطه بتجنيد موارده 
حول المظاهر الكبرى للحياة عند 

 الكائنات الحية ومخاطر التلوث

 

مركبات 

 الكفاءة

التعرف على األنظمة الغذائية المختلفة 

 وتحليل سلوك غذائي عند الحيوان
مؤشرات 

 الكفاءة

الغذائي للحيوان وعالقته يتعرف على النظام 

 بنظام األسنان ودور الحواس في ذلك

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يالحظ ويسترجع 

 معلوماته 

 ما تعلمته سابقا:

 أعط أمثلة عن حيوانات عاشبة وحيوانات أخرى تأكل اللحوم
مرحلة 
 االنطالق

يناقش محتوى 

 السندات 

ويجيب عن 

ئلة شفهيا أو األس

 كتابيا

يقترح حلوال 

 لوضعيات

 المشكلة الجزئية:الوضعية 

كان صغير الحجم وبني اللون، أخذه ، بيته حيوانا ال يعرفه وجد بالل في حديقة

إلى البيت لكنه لم يتمكن من معرفة نوع الطعام الذي يقدمه لهذا الحيوان فقالت 

 ائه" له أخته: "إن تمكنت من فحص اسنانه تعرف نظام غذ

مهمتك أن توضح العالقة بين نظام األسنان والنظام 

 .الغذائي

 حيوان أخذت الصور األولى؟ كيف هي أسنانه؟ ألي -

 عالم يتغذى هذا الحيوان؟ لحوم -

 ألي حيوان أخذت الصور المتبقية؟ كيف هي أسنانه؟ -

  عالم يتغذى هذا الحيوان؟ أعشاب -

سنان إذن ما الفرق بين أسنان الحيوانات الالحمة وأ -

 الحيوانات العشبية؟

 الحيوان الالحم له أنياب كبيرة حادة، وقواطع صغيرة وأضراس منشارية

 الحيوان العشبي له أنياب صغيرة جدا، قواطع متطورة، وأضراس متطورة

 النشاط الثاني:

نظام األسنان الذي وجده بالل في الحديقة له قواطع كبيرة، 

 ما في الصور المقابلةليس لديه أنياب، وله أضراس متطورة ك

 اربط بين نظام أسنان القط ونظامه الغذائي -

 اربط بين نظام أسنان الحصان ونظامه الغذائي -

 إذن ما نوع الحيوان الذي يملك هذا النظام؟  -

 اقترح نظاما غذائيا له. -

 التحليل يتم التوصل إلى:و بعد المناقشة

 :تعلمت

ذائى، كما لها طريقة للحيوانات نظام أسنان وحواس تناسب نظامها الغ

 خاصة للحصول على غذائها.

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يفهم السندات 

ويجيب عن 

األسئلة شفهيا 

 أو كتابيا 

 :يأتحقق من تعلمات

 صف أسنان كل حيوان واستنتج نظامه الغذائي. 1

اقرأ القصة وحدد النظام الغذائي للحيوان ومن خالل طريقة . 2

 يوانارتكازه اكتشف نوع هذا الح

تدريب 
 واستثمار
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 أدوات ومفاهيم المادة الميدان

 تاريخ النشاط
 تقويم الموضوع

 د45 المدة

كتاب التلميذ، السبورة، كراس  الوسائل
 المحاولة

 

الهدف 
 التعليمي

 الذاتية التجربة خالل من الحدث على       يتعر ف
 .مألوفة أحداثا عليه ويرتب الزمن خط ويرسم

الكفاءة 
 الختامية

يتمرس على بناء مفاهيم تخص الزمن 
والسلم الزمني، ويطلع علي مصادر 

 المعلومات التاريخية واآلثار.
يطلع على األزمنة واألمكنة السابقة وما  القيم

 يتعلق منها بالوطن وتاريخ ورموزه وتطلعاته.
 

 المراحل نشاط المقترحالوضعيات التعلمية وال التقويم

يراجع 

مضمون 

الدرس 

 الرئيسي 

 : عرفت في حياتك أحداثا بقيت خالدة، وهي تعود الى فترات متعاقبة.السياق

 12: كتاب التلميذ صالسند

 : ما هي االحداث التي وقعت لك وال تنساها أبدا؟التعليمة

مرحلة 

 االنطالق

يرتب 

أحداث 

حسب 

تسلسلها 

 الزمني

 

 

 

يرتب أوقات 

زمنية من 

خالل 

التعاقب 

 الزمني

 

 

 

يستثمر 

وقته ويراجع 

األحداث 

الشخصية 

 واالجتماعية

 التاريخ:

 النشاط األول: 

 إجابة نموذجية  نص المشكلة

للجزائر العديد من المالعب الرياضية ارتبطت 

تسمياتها بأحداث تاريخية وطنية مثل: ملعب 

 1962جويلية5بعنابة، وملعب  1956ماي19

بسطيف  1945ماي8العاصمة وملعب  بالجزائر

 بسيدي بلعباس. 1965فيفري24وملعب 

 أرتب التواريخ الواردة حسب تسلسلها الزمني

 أختار تاريخا وأكتب حوله فقرة

 :ترتيب التواريخ 

، 1956ماي19، 1956فيفري24،  1945ماي8

 1962جويلية5

 اختيار أحد التواريخ:

 1945ماي8مجازر 

ات سلمية التي خرج الجزائريون في مظاهر

فقابلهم الفرنسيون بارتكاب مجازر 

، فقتلوا وعذبوا ودمروا القرى 1945ماي8

والدواوير ودام القمع حوالي سنة كاملة 

 ألف جزائري 45أسفرت عن استشهاد 

 النشاط الثاني: 

 إجابة نموذجية  نص المشكلة

انقل الشكل ورتب عليه األوقات الزمنية 

 التالية:

الشهر، الصباح، السنة، المساء، اليوم، 

 الفصل

 

 

 :ترتيب األوقات الزمنية 

الصباح، المساء، اليوم، الشهر، الفصل، 

 السنة

 

 

 النشاط الثالث: 

 إجابة نموذجية  نص المشكلة

انقل الخط الزمني ثم أمأل الفراغ بالفترات 

الزمنية )الزوال، المساء، الصباح(، وأحدد 

 أماكن تواجدي

 

 

 

 

مرحلة 

اء بن
 التعلمات

يلخص ما 
تعلمه في 

 جملتين

 تقويم جزئي:

هناك أحداث مألوفة وأحداث شاذة، هناك أحداث عامة وأحداث خاصة، وهناك أحداث 
 دينية وأحداث وطنية.

 هات مثاال عن كل حدث

 التدريب 
 و

 االستثمار
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 ةأدوات ومفاهيم الماد الميدان

 جغرافيا النشاط
 تقويم الموضوع

 د45 المدة

كتاب التلميذ، السبورة، كراس  الوسائل
 المحاولة

 

الهدف 
 التعليمي

 وينجز مكانية معالم أساس على يتموقع
 .مكانية معالم عليه يوقع تخطيطيا رسما

الكفاءة 
 الختامية

المعالم يتمرس على بناء مفاهيم تخص 
 عة والمسالكالمكانية واالتجاهات األرب

يطلع على األزمنة واألمكنة السابقة وما  القيم
 يتعلق منها بالوطن وتاريخ ورموزه وتطلعاته.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يراجع 

مضمون 

الدرس 

 الرئيسي 

 : وجه رضا دعوة لصديقه عمر الساكن بتمنراست لقضاء عطلة عنده في العاصمةالسياق

 58: كتاب التلميذ صالسند

 : كيف عرف أحمد الطريق؟التعليمة

مرحلة 

 االنطالق

يتمكن من 

التحكم في 

االتجاهات 

 العامة

 

 

 

يوظف 

المعالم 

المكانية 

واالتجاهات 

 الجغرافية

 

 

 

يحدد مرافق 

المؤسسة 

بتوظيف 

االتجاهات 

 الجغرافية

 الجغرافيا:

 النشاط األول: 

 إجابة نموذجية  نص المشكلة

ي إطار التواصل بينك وبين صديقك الذي ف

يزاول دراسته في إحدى االبتدائيات بمدينة 

قسنطينة، اتفقتما علي تبادل مخطط الجلوس 

في القسم ليبين كل واحد منكما لآلخر 

 تموقعه في قسمه

 انجز هذا المخطط الذي تزود به صديقك

 

خاص بإنجاز مخطط الجلوس في اقسم 

القيام بعملية حسب تموقع كل تلميذ، ثم 

التبادل مع تلميذ آخر يدرس بمدرسة أخرى 

 )تم اختيار قسنطينة كنموذج فقط(

 

 النشاط الثاني: 

 إجابة نموذجية  نص المشكلة

زرت مع والدك في عطلة نهاية األسبوع عمك 

المقيم في أحد األحياء المجاورة، وعند العودة 

إلى البيت، طلبت من والدك أن يساعدك 

 مخطط المسار الذي سلكتماهعلى إنجاز 

 أنجز هذا المخطط

 

خاص بإنجاز مخطط مسار التنقل من بيت 

العم الذي يقيم بإحدى األحياء المجاورة إلى 

البيت الذي أقيم فيه. )على منوال المسار 

 الموجود في الكتاب(

 

 النشاط الثالث: 

 إجابة نموذجية  نص المشكلة

ارية حدد مواقع مرافق مدرستك بالنسبة لس

 العلم، مستعمال االتجاهات الجغرافية األربعة.

 

أحدد مواقع مرافق المدرسة بالنسبة لسارية 

 العلم مستعمال االتجاهات الجغرافية األربعة 

مثال: توجد اإلدارة شمال سارية العلم، 

والملعب جنوب السارية، أما األقسام فتتواجد 

 جهة الشرق والمرحاض جهة الغرب
 

مرحلة 

بناء 
 لتعلماتا

يلخص ما 

تعلمه في 

جملتين أو 

 أكثر

 تقويم جزئي:

 إذا طلب منك أهلك اقتناء أشياء من السوق، فعلى أي أساس تختار الطريق الذي تسلكه؟

أكتب فقرة تحدد فيها الطريق المفضل لديك مستخدما االتجاهات األربعة والمعالم المكانية 

 طريقوالقواعد األمنية التي حفزتك الختيار ذاك ال

 التدريب 

 و
 االستثمار

تدرج السنوي المقسم عندنا في بعض مقاطعات مستغانم، تم دمج حصتي التقويم في حصة مالحظة: حسب ال

واحدة، ولكن بالنظر إلى المحتوى الموجود، مستحيل إنجاز ذلك في حصة واحدة، لهذا من االحسن استغالل أيام 

 ضيع المتداولة.ثرة الموا، علما أنني قدمت مذكرتين نظرا لكحصة الثانيةختبارات لتكملة الاال

  



  الهوية الوطنية المقطع التعليمي: 
 فهم المنطوق والتعبير الشفوي لميدانا

  أسبوع اإلدماج النشاط
 ( إدماج في الميدان الواحد) 

 د90 المدة

 2و 1 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

يتفاعل مع ، يرد استجابة لما يسمع

يقيم مضمون النص ، النص المنطوق
 المنطوق

 

مؤشرات 
 الكفاءة

ينمي قدراته ويستثمرها ويدمج مكتسباته 
عيات جديدة بإنجاز األنشطة في حل وض

 فرديا وجماعيا
الكفاءة 

 الختامية

يسترجع معلوماته ، يجند موارده كتابيا

 ويوظفها توظيفا سليما

يتحلى بروح ، يوظف قدراته ويتحكم فيها القيم

يساهم في العمل ، المسؤولية ويتقن عمله
 الجماعي ويتواصل مع الغير

 

 ط المقترحالوضعيات التعلمية والنشا التقويم
المراح
 ل

نوان ع يستذكر

كل نص من هذه 
 النصوص الثالثة.

للمقطع وطني(، )عمر الصغير(، )العلم(        )أحب                                              ي سمع المعلم متعلميه النصوص المنطوقة الثالثة 

وأثناء ذلك يجب التواصل البصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس حركي والقرائن 
 .اللغوية والغير لغوية

 مطالبة المتعلمين بعناوين النصوص المنطوقة.

ة 
حل
ر
م

ق
ال
ط
الن
ا

 

 

يستذكر أحداث 
النصوص 

المنطوقة ويجيب 

 عن األسئلة 
يستخلص القيم 

 ويتذوقها 
 
 

 
 

يسترجع الصيغ 

ويوظفها في 
تامة  ملج

 المعنى.
 
 

 
 

ينجز األنشطة 
 فرديا. المقترحة
 

 وي المرحلة األولى إدماج فهم المنطوق والتعبير الشف

 طرح أسئلة لقياس مدى فهم المتعلمين للنصوص المنطوقة والتركيز على القيم. ✓
 كيف قسم أكرم صورته؟ ماذا رسم في كل جزء؟ ما هي العبارة التي كتبها أكرم؟  -
 من هو بطل نص )عمر الصغير(؟ بما ضحى عمر؟ كيف يمكنك أن تكون بطال مثل عمر؟  -

 شكاله؟ ما هو واجبك تجاه العلم الوطني؟ صف العلم الوطني. إالم ترمز ألوانه وأ -
أسئلة الستخراج الصيغ المدروسة وتوظيفها في طرح 

 جمل تامة المعنى.
 هل علقت المعلمة كل اللوحات؟ -

  لوحة أكرم. سوىلم تعلق المعلمة 

 هل عرض كل التالميذ أعمالهم؟ -
  تلميذ واحد.  غيرعرض كل التالميذ أعمالهم 

 ؟هل لونت كل الصور -
 صورة واحدة. إالونت كل الصور ل 

 متى ذهب عبد الرحمان ووالده إلى قاعة السينما؟  -

العطلة الشتوية ذهب عبد الرحمان مع  في أحد أيام
 والده إلى السينما حيث شاهدا )فيلم معركة الجزائر( 

قال المعلم: ذلك وطننا من  ماذا قال المعلم عن وطننا؟  -

 .رق والغربالشأحلى ما تنطق به األلسنة في 
توظيف الصيغ في جمل تامة المعنى من طرف المتعلمين  ✓

 بطرح أسئلة يراها المعلم مناسبة 
إنجاز األنشطة المقترحة في كراس النشاطات لغة عربية  ✓

 ( 38، 34، 30 )الصفحات
 : المرحلة الثانية إنتاج شفوي

: نظمت مدرستك رحلة إلى مركز الشرطة المجاور التعليمة

ن بين تالميذ الرحلة.استقبلكم قائد الشرطة كنت م،لمدرستك
وأعوانه أحسن استقبال وقدموا لكم شروحات عن مهام ودور 

 الشرطة في حماية الوطن والشعب. 

 أكتب فقرة تتحدث فيها عن هذه الرحلة موظفا )مؤشرات زمنية( فعل ماضي وفعل مضارع. –
 تشكيل فقرة من إجابات المتعلمين بتوجيه المعلم . 
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يتعرف على 

 المشروع.
يحضر الوسائل 

 الالزمة.

  (57ص )السيرة الذاتية مشروعي.      أ نجز

 تفويج التالميذ إلى أربعة أو خمسة أفواج حسب العدد. ✓
 تعيين الكاتب واألعضاء. ✓
  التعريف بالمشروع والوسائل الالزمة إلعداده. ✓

                                       إعداد الصفحة التي ي كتب عليها المشروع. ✓
 :مالحظة

 السيرة الذاتية تكون خاصة بشهداء وأعيان الحي أو القرية )كاقتراح(  ✓
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  المقطع التعليمي: القيم اإلنسانية
 فهم المكتوب والتعبير الكتابي. الميدان

 اسبوع اإلدماج النشاط
 )إدماج في الميدان الواحد(

 د90 المدة

 4و3 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة 

 الواردة في النص المكتوب

 

مؤشرات 
 الكفاءة

ينمي قدراته ويستثمرها ويدمج مكتسباته 
في حل وضعيات جديدة بإنجاز األنشطة فرديا 

 وجماعيا.
الكفاءة 

 الختامية

يجند موارده كتابيا، يسترجع معلوماته ويوظفها 

 .توظيفا سليما
يتحكم فيها، يتحلى بروح يوظف قدراته و القيم

المسؤولية ويتقن عمله، يساهم في العمل 

 الجماعي ويتواصل مع الغير.
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
يجيب عن 

 .األسئلة
مرحلة  يطرح المعلم أسئلة لقياس مدى فهم التالميذ للنصوص المكتوبة

 االنطالق

ينجز األنشطة 

 المقترحة.

 لب المعلم من التالميذ قراءة النصوص الثالثة.يط ✓

 إمالئية( صرفية، )نحوية، يطرح المعلم أسئلة الستذكار الظواهر اللغوية ✓

 يستحسن أن تكون اإلجابة فرديا على األلواح. ✓

يتدرج المعلم في طرح األسئلة حول الظواهر  ✓

 اللغوية المدروسة في المقطع

غة يوجد في النص األول أفعال وردت في صي -

  الماضي، أو المضارع أو األمر، هات بعضا منها.

يعرج على التطبيقات المبرمجة في الصفحات  ✓

وينجز منها التطبيق ( 38، 34، 30 )الصفحات

 الثالث في كل مرة )حسب الصور( 

 تصحيح جماعي واستذكار القاعدة في كل مرة ✓

بعدها السترجاع القواعد الصرفية  التلميذينتقل  ✓

 متداولة في المقطع:واالمالئية ال

 نرجع للنص الثاني، نقرأه ونستخلص منه: ✓

 بالفتح والضم والكسر، واسم المفعول التنوين ✓

 لقد درسنا اسم المفعول، عالم يدل؟ ✓

 ابحث في النص الثاني عن اسم المفعول. -

 هات كلمات منونة بالفتح أو الضم أو الكسر وصنفها في جدول جماعي -

 (38، 34، 30 )الصفحاتنية والتطرق للتطبيق الرابع من االنتقال إلى كراس االنشطة ثا ✓

 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يحدد عناصر 

 خطاطة السرد.

 يكمل الناقص.

 أنجز مشروعي.

 العودة إلى القصة التي كتبها التالميذ على كراساتهم. ✓

 عين بداية ووسط ونهاية القصة. -

ستخراج الوسائل التي حضروها تفويج التالميذ كما في المرحلة األولى ومطالبتهم با ✓

 في الحصة األولى.

 اكتب القصة على الورق الذي حضرته واصنع لها غالفا وال تنس أن تضع لها عنوانا -

التدريب 
 واالستثمار

والصرف الكثيرة في هذا ى تطبيقات القواعد تركيز علوالألكثر من حصة الحرية في تمديد الحصص  لألستاذمالحظة: 

  المقطع



  الهوية الوطنية المقطع التعليمي: 
 فهم المكتوب والتعبير الكتابي. الميدان

 أسبوع اإلدماج النشاط
 ( احدإدماج في الميدان الو) 

 د90 المدة

 6و 5 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة 

 الواردة في النص المكتوب

 

مؤشرات 
 الكفاءة

ينمي قدراته ويستثمرها ويدمج مكتسباته 
في حل وضعيات جديدة بإنجاز األنشطة فرديا 

 وجماعيا.
الكفاءة 

 الختامية

ه ويوظفها يسترجع معلومات، يجند موارده كتابيا

 .توظيفا سليما
يتحلى بروح ، يوظف قدراته ويتحكم فيها القيم

يساهم في العمل ، المسؤولية ويتقن عمله

 الجماعي ويتواصل مع الغير.
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 .األسئلة

 : العودة إلى الوضعية اإلنطالقية المشكلة األم.السياق

 : تصورات المتعلمين  سندال

ة  : كيف لنا كجزائريين أن نبني وطننا ونحميه؟  التعليمة
حل
ر
م

ق
ال
ط
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ا

 

 يلتزم بقواعد 

 القراءة الصامتة 

يستمع ويبدي 

 اهتماما

يقرا قراءة 

 سليمة 

 

يجيب عن 

 األسئلة 

 

 

 يفهم التعليمة 

يحدد عناصر 

 خطاطة السرد

 

 لوطن( المرحلة األولى: نص اإلدماج )حماية ا

 قراءة صامته. 56يطلب المعلم من التالميذ قراءة النص ص ✓
 قراءة النص من طرف المعلم قراءة معبرة. ✓

يتخللها شرح بعض المفردات  قراءات وافرة من طرف المتعلمين ✓
 الجديدة
  -يتصدى –صوب  -طنين صاخب –الوارفة  -التنزه

 قراءة وشرح األسئلة المرافقة للنص  ✓
 نص؟اقترح عنوانا آخر لل -

 أين حدثت أحداث القصة؟ ومتى؟ -

 سم شخصياتها -

رتب الصور حسب تسلسل األحداث في النص ثم عبر عنها  -

 شفهيا.
 استخرج من النص المفردة التي تتناسب مع العبارات التالية. -

 صوت النحل والدبابير. –نقص الصوت  –تضع أمتعتها  -اتجه نحو 

 فعل أمر.  ،فعال مضارعا، ال ماضيافع ،ثالث كلمات منونة، جد في النص: اسم مفعول -

 طرح أسئلة أخرى يراها المعلم مناسبة. ✓
 المرحلة الثانية: أنتج كتابيا 

 يمارس أحد أقاربك مهنة الشرطي.: التعليمة

 ،أسطر تحكي فيها عن الخدمات التي يقدمها الشرطي لوطنه 8إلى  6فقرة من  كتب -
 ل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر.وكيف يمكنك أنت كتلميذ أن تخدم وطنك؟ موظفا: فع
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ينجز النشاطات 

 فرديا.

لتوسيع المعارف وتثبيت مفاهيم  (38، 34، 30 )الصفحاتينجز التطبيقات المتبقية في  ✓
 إضافية
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  الهوية الوطنية المقطع التعليمي: 
 والتعبير الكتابي  فهم المكتوب الميدان

 تصحيح اإلدماج والمعالجة  نشاطال
 90 المدة
 7 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة الواردة 
يستعمل المعلومات ، في النص المكتوب

 الواردة في النص ويقيم مضمونه

 

مؤشرات 
 الكفاءة

ينمي قدراته ويستثمرها ويدمج 
مكتسباته في حل وضعيات جديدة 

 فرديا وجماعيا.بإنجاز األنشطة 
الكفاءة 

 الختامية

يفهمها ، يقرأ نصوصا شعرية بسيطة

 ويحفظها
ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم

 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.
 عن خليته؟ ما هو واجبنا تجاه بالدنا؟ ما عنوان نص اإلدماج كيف دافع النحل 
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قراءة النص قراءة 

 سليمة.

 

 

 

 

 

 

 

يشارك في 

 تصحيح األخطاء.

 

 

 

 

 المرحلة األولى.

 قراءة النص من طرف بعض المتعلمين

 تصحيح جماعي ألسئلة اإلدماج

 أسئلة الفهم:

 ...شجاعة النحل. -الدفاع عن الوطن  -اقترح عنوانا آخر للنص؟  -

 أين حدثت أحداث القصة؟ حدثت أحداث هذه القصة في الغابة. -

 ومتى؟ حدثت أحداث القصة في فصل الربيع. -

 سم شخصياتها؟ -

 الشخصيات البشرية: األب. سيرين واألم. - -

 الحيوانية: النحل والدبابير. الشخصيات- -

 شرح المفردات:

 )تضع أمتعتها = تحط الرحال( -)اتجه نحو = قصدت( 

 )صوت النحل والدبابير = الطنين( –ت =خف الصوت( )نقص الصو

 استخراج تراكيب من النص:

 فعل أمر فعل مضارع فعل ماضي اسم مفعول

 أنضروا ....-يتحد  –تحط  رحل.... –خف  –اتجه  مبسوط

 المرحلة الثانية.

تصحيح التعبير الكتابي بتعيين بعض األخطاء الواردة في وضعيات المتعلمين وتصحيحها 

 اعيا بمشاركة كل المتعلمين.جم
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يجيب عن 

 األسئلة.

ج القيم نويستن

 ها.قويتذو

 اإلجابة على الوضعية المشكلة اإلنطالقية:

 ما هي واجباتك تجاه وطنك؟ -

 وما هي الخدمات التي يمكنك أن تقدمها في سبيل رفعته؟  -

 ل الوطن من الشهداء؟ ضحى الكثير من أجل جزائر حرة. اذكر بعض من ضحى من أج ✓
 اذكر بعض محطات ثورتنا؟  -

 سم رموز هوية وطنك؟ وما هو واجبك تجاهها؟  -

في )حيينا أو قريتنا أو مدينتنا( هناك الكثير ممن ضحى في سبيل هذا الوطن من أجل  ✓
 رقييه ورفعته. اذكر بعضهم؟ وكيف خدموا وضحوا من أجل الوطن؟ 

 تقويم مشروع )السيرة الذاتية(  ✓
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 8الدرس  : تهيئة ملعب الحي2الوضعية  السنة الثالثة ابتدائي
 

 األعداد والحساب الميدان

 (1) 9999إلى  0األعداد من  النشاط
 د45 المدة
 4و  3 الحصة

 ورقة نقدية، محافظ، لوحة الوسائل

 

الهدف 
 التعلمي

 والمئات العشراتوم اآلحاد ارقأ يعين ويميز
 ، ويقرأ األعداد قراءة سليمةواآلالف

الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة 
 باألعداد والحساب

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحدد القيم 

الناقصة في 

 حاداآل

 .10البحث عن متمم عدد إلى مضاعفات العدد  :لتعليمةا

 998، 395، 101، 45كم نزيد للعدد 

 حتى نكمل العشرة الناقصة؟

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعية 

ويفهم 

 مفرداتها

 

يتعرف على 

منزلة اآلالف 

 ويقرأها

 

 

يتمكن من 

الوصول 

بإجراءاته إلى 

 نهايتها

 

 

يكتب األعداد 

 رقميا وحرفيا

 

 

يجسد معارفه 

بطريقة 

 صحيحة

 واالكتشاف مرحلة البحث  -

 47عرض الوضعية المدونة على كتاب الرياضيات ص-1

 شرح المحتوى من قبل المعلم: ✓

ذهبت روميسة إلى المكتبة لشراء  ✓

محفظة واحدة، وكان معها ورقة 

دينار، فعرض  2000نقدية من فئة 

 عليها المكتبي المحافظ التالية:

 محافظأسعار ال اقرأ -

 ما هي أغلى محفظة؟ -

 ما هي أرخص محفظة؟ -

 كم عندها روميسة؟ -

 ما هي المحافظ التي تستطيع روميسة شراءها؟ -

 أكتب ثمنها في الجدول المقابل -

 المناقشة والتبادل:

 أكتب تمن المحفظة الوحيدة التي ستشتريها حرفيا ✓

 ألف وسبع مئة وخمسون

 لرقمي والحرفي.بناء على قراءة األعداد، لنربط بين النظام ا

 وآالف آحاد عشرات، مئات هذا العدد ؟مم يتكون 

 ، اآلالف؟ما هو رقم اآلحاد، العشرات، المئات

 آ1 م7  ع5و 0؟ 1750في العدد 

 مرحلة االنجاز:

أكتب األعداد اآلتية 

 في جدول المراتب:

2900  ،9231  ،7039 

 

 أكتب حرفيا كال من:

 سبعة آالف وتسعة وثالثون: 7039

 ألف وخمس مئة وأربعة: 1504

 أكتب رقميا كال من:

 7001سبعة آالف وواحد: 

 6914ستة آالف وتسع مئة وأربعة عشر: 

 الحوصلة والتأسيس:

 لقراءة عدد مكون من أربعة أرقام؟ أبدأ باآلالف ثم المئات ثم اآلحاد فالعشرات.

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 

 فرديا

  :التمرن

 في الحصة الثانية. 31ص حل التمارين 

 ثم اقرأ األعداد أكتب سنة ميالد كل فرد من أفراد العائلة .1

 أربط بسهم بين الكتابة الرقمية والحرفية لكل عدد .2

 لون الصحيح وصحح الخطأ .3

 التدريب
 و

 االستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة



 9الدرس  : تهيئة ملعب الحي2الوضعية  السنة الثالثة ابتدائي
 

 الفضاء والهندسة الميدان

 التوازي والتعامد النشاط
 د45 المدة
 3،4 الحصة

مسطرة ضعف الديسمتر، كوس،  الوسائل
 ، أوراقالتلميذسبورة، كتاب 

 

الهدف 
 التعليمي

ي التعامد والتوازي يتعرف على مفهوم
 وطريقة التحقق من ذلك

الكفاءة 
 الختامية

الت بتجنيد معارفه المتعلقة يحل مشك
 والفضاء والهندسة باألعداد والحساب

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسمع ويجيب 
 عن األسئلة.

 الحساب الذهني:
 داد:أوجد ضعف كل عدد من األع

 212 – 300 – 424 – 600 

مرحلة 
 االنطالق

يسترجع 

حول معلومات 
 األطوال

 

 
يكتشف طريقة 

تحقيق التوازي 
من خالل رسم 
خطوط من حواف 

 المسطرة
 

 
 

يكتشف طريقة 

تحقيق الزاوية 
القائمة من خالل 

 طي األوراق
 
 

 
يكتشف طرق 
التحقق من 

التوازي بحساب 
 البعد

 
 
 

يكتشف طريقة 
التحقق من 

التعامد باستعمال 
 الكوس

 :استرجاع معلومات

 كم مقدارها؟ ما هي وحدة قياس األطوال؟
 مرحلة البحث واالستكشاف:

  الشكل المقابل: تحقيق ✓
 أرسم خطا مستقيما في هذه الجهة العلوية -
 ارسم خطا في الجهة السفلية -

 واصل العملية لتحقيق الشكل المقابل -
 تجاهعالم حصنا؟ مجموعة خطوط لها نفس اال -

 هل هذه الخطوط ستتالمس أو تتقاطع إذا ما أطلناها؟ ال -

 نقول عن هذه المستقيمات أنها مستقيمات متوازية

األوراق علي التالميذ ومطالبتهم بطي الورقة تدريجيا حسب المراحل المصورة،  توزيع ✓

 بعد الفتح يتم تخطيط أماكن الطي بقلم الرصاص
 عالم حصلنا؟ على خطان متقاطعان -

 اوية تحصلنا عليها؟كم ز -
 وكيف نسمي الزاوية المحققة من ذلك؟ زاوية قائمة -
 هل هذان المستقيمات متوازيان؟ ال -

 نقول عن هذه المستقيمات أنها مستقيمات متعامدة

سكة  هات أمثلة عن أشكال وأشياء تحقق لنا التوازي:
 حديدية، حواف السبورة المتقابلة، صفوف التالميذ )تقريبا(

أعمدة                                     ن أشكال أو أ شياء تحقق لنا التعامد:هات أمثلة ع -
 أركان القسمالكهرباء، حواف السبورة المتجاورة، 

 مرحلة االنجاز:

 أنظر إلى الشكل األول. 1
 كيف هي هذه المستقيمات؟ متقاطعة

 أعد رسمهما باالحمروابحث عن المستقيمات المتوازية 

 كيف نتأكد من ذلك؟ ........
 الكوس لتدعيم المفاهيم.عرض الطريقة االنسحاب ب

 
 الثانيأنظر إلى الشكل . 2

 كيف هي هذه المستقيمات؟ متقاطعة
 هل توجد مستقيمات متوازية؟ لونها باالحمر

 هل توجد مستقيمات متعامدة؟ لونها باالزرق
 تأكد بالكوس من التعامد وعلم الزاوية القائمة.

 
 تعلمت:

 وايا قائمةعند تعامد المستقيمان يصنعان لنا أربعة ز

 عرضه ثابت عند توازي المستقيمان يصنعان لنا شريطا

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يستنتج الخالصة 

 ويحفظ الرموز

 في الحصة الثانية. 32حل التمارين ص 
 أجب عن السؤال وابحث عن الزاوية القائمة وعلمها. 1
 أوجد المستقيمان المتوازيان وأثبت ذلك. 2

 بنفس اللون لون كل ضلعين متوازيين. 3
 عن القطع التي تحقق التعامد وبرر إجابتك أبحث

 تدريب

 واستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
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 األعداد والحساب الميدان

 (2) 9999إلى  0األعداد من  النشاط
 د45 المدة
 6و  5 الحصة

 ، ألبسة )تصميم لها(ألواح، أوراق نقدية الوسائل

 

الهدف 
 التعلمي

 ويفككها 9999يقرأ ويكتب أعداد أصغر من 

الكفاءة 
 الختامية

 األصغر األعداد باستعمال مشكالت يحل
 والطرح الجمع وعمليتي 10000 من

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 تعمل الترميز العالمييس ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يفكك عدد

إلى مجموع 

 معامالت

 على هذا المنوال معامالتمطالبة التالميذ بتفكيك أعداد إلى مجموع  :لتعليمةا

 300  +300  +300  =900  ،  800 = 200 + 200 + 200 + 200 
 660، 330،  400،  600فكك: 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعية 

ويفهم 

 مفرداتها

 

 

ا يقرأ أعداد

بطريقة 

 صحيحة

 

 

يفكك عدد إلى 

مجموع 

 معامالت

 

 

يجمع العدد 

انطالقا من 

 المفكوك

 

 

يكتب األعداد 

 رقميا وحرفيا

 واالكتشاف مرحلة البحث 

 49عرض الوضعية المدونة على كتاب الرياضيات ص-1

  شرح المحتوى من قبل المعلم: ✓

تحضيرا للذهاب إلى المخيم الصيفي، اشترى عبد  ✓

دينارا، 300دينارا، قبعة بـ2000الرحمن مالبس صيفية بـ

 .دينارا80كرة بـ

أراد عبد الرحمن أن يعرف ثمن كل المشتريات، فساعده  ✓

 في إيجاد ذلك.

 المناقشة والتبادل:

ما  ؟سلعةما هي أغلى أوال اقرأ ثمن كل سلعة؟  -
 ؟سلعةهي أرخص 

ل الوضعية باستعمال البطاقات النقدية من تمثي -
 مختلف االحتماالتمع إظهار  التالميذبعض قبل 

اجمع البطاقات ودون على لوحتك ثمن السلعة  -

 الكلية
 تصحيح جماعي ففردي -

 2380=2000+300+80كتب العدد على شكل مجموع: لن -

 مرحلة االنجاز:

 3576=  3000+  500+  6 + 70 : أكمل بالعدد المناسب .1

 8906=  8000+900+0+6: بنفس الطريقة 8906. فكك 2

 . امأل في الجدول التالي الخانات الفارغة3

 

 الحوصلة والتأسيس:

 عند تفكيك العدد الرباعي نفككه إلى آالف ومئات وعشرات ووحدات

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

ينجز التمارين 

 فرديا

  :التمرن

 في الحصة الثانية. 33حل التمارين ص 

 اقرأ العدد ثم أكمل التفكيك. 1

 . أوجد كل عدد انطالقا من المفكوك2

 . لون التفكيك الصحيح واشطب الخاطئ3

 سلعة من السلع المشتراةاقرأ المسألة وضع ثمن كل أبحث: 

 التدريب
 و

 االستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
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 فهم المنطوق  الميدان
النص 

 المنطوق
 زيارة إلى ادرار

 د45 المدة

 1 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يتفاعل ، يرد استجابة لما يسمع
يقيم مضمون ، مع النص المنطوق

 النص المنطوق

 
مؤشرات 

 الكفاءة
      يحد د ،                                 بكيفية تدل  على اهتمامه لما يسمع       يتصر ف 

يستخدم الروابط اللغوية ، موضوع السرد وعناصره

 المناسبة للسرد

الكفاءة 
 الختامية

يفهم خطابات منطوقة من مختلف األنماط ويركز على 
 النمط السردي ويتجاوب معها

يتحلى بروح التعاون والتضامن ، يعتز بلغته العربية القيم

 عيوالعمل الجما

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يستمع للوضعية 
 االنطالقية

 يناقشهاو

 .مناقشة التالميذ حول الوضعية االنطالقية .(52)دليل ص الوضعية االنطالقية : لسيـاقا
 .ت المتعلمين تصورا: السند

المتجددة التي يمكن لإلنسان أن يستفيد منها كبديل للطاقة ما هي مصادر الطاقة : التعليمة
 ؟ القابلة للنفاذ

مرحلة 

 االنطالق

يستمع إلى النص 

 ويبدي اهتماما
 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 

المعنى العام 
 للنص

 

 
يعيد بناء أحداث 

 النص المنطوق
 
 

 يستخلص القيم
 يعمل بهاو

 : هم المنطوقف
التواصل البصري بينه وبين متعلميه مع ( من طرف المعلم لعلماقراء النص المنطوق ) ✓

 داء الحس حركي والقرائن اللغوية.االستعانة باألب
 : النص المنطوق

  عائلتيو في األسبوع الثاني ، من عطلة الشتاء زرت
خرجنا معه في و خالي الساكن في مدينة أدرار،

 جولة 
 امنا فجأة ظهرت أم؟ وإلى منطقة قصر كيرين )كرتن(

 اثنا عشرة مروحة عمالقة تمتد على مدى البصر 
 ؟ فسألت خالي في دهشة

إنها مولدات ؟! ما هذه األشياء الغريبة يا خال-
 كهربائية

 ؟ هل الهواء يعطي كهرباء! وعجبا هوائية 
 نعم يا عصام إن هذا أول حقل إلنتاج الكهرباء بالطاقة -
 2014ة شهر جويليهذه المحطة تعمل منذ.و ريحية ،ال
 ! هذا أمر رائع-
وأكثر مما تتصور ، فمنطقتنا تتميز بهبوب الرياح طيلة أيام السنة ، هذه الطاقة النظيفة  -

 .دعمت بشكل كبير حاجياتنا للكهرباءالمتجددة 
  : يسأل المعلم: أستمع وأجيب

 ؟ متى كان ذلكو أي مدينة زارت العائلة -

 : جولوا فيها هياختر اإلجابة الصحيحة / هل المنطقة التي ت -

 قصر البركان   قصر البخاري   قصر كيركن 

 قوة الريح تعطي كهرباء  أنت هل كنت تعلم أن؟ وفي النص شيء أدهش عصام ما هو -

 اذكر مزايا الطاقة الهوائية.؟ منذ متى بدأت تعمل هذه المحطة -
 : وائية ألنتم اختيار مدينة أدرار لتكون أول محطة لتوليد الطاقة اله: ضع صحيح أو خطأ -

 .منطقة أدرار تمتاز بكثرة األمطار •
 .منطقة أدرار تمتاز بكثرة هبوب الرياح •

 .محاطة بالبحر من كل مكان منطقة أدرار •
 ؟ ماذا تنتج المولدات الكهربائية -
 تساقط المطر صيفا في الصحراء /: أذكر إذا ما كانت األعمال التالية مفاجئة أم ال -

 .لية بالصحراء / ظهور صحن فضائينجاح المجتهد / هبوب عاصفة رم
  .صفه؟ كيف يبدوا هذا المكان: أعبر عن المشهد

  : استرجاع المعلومات

 إعادة النص المنطوق من قبل بعض التالميذ مع توجيه وتصحيح من المعلم ✓
تزخر بلدنا بطاقات بديلة كبيرة يمكن أن تستبدل بها الطاقات : استخالص القيم من النص

 .وهي صديقة للبيئة القابلة للنفاذ

مرحلة بناء 
 التعلمات

يسترجع أحداث 
 النص المنطوق
 تقويم اإلنجاز.

أجيب كراس و أفهم إنجاز النشاط

  40النشاطات ص 
 

 التدريب
 و

 االستثمار
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 يغ(تعبير شفوي )أستعمل الص الميدان

  الشرق الغرب الشمال الجنوب

 .السنة ,الشهر ,األسبوع ,اليوم الصيغ 

 د45 المدة

 2 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

 يفهم حديثه، يتواصل مع الغير

 

مؤشرات 
 الكفاءة

              يعب ر عن رأيه ، يستخدم القرائن المناسبة للسرد
 الشخصي

الكفاءة 
 الختامية

                                     يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة في
 وضعيات تواصلية دالة

يتحلى بروح التعاون والتضامن والعمل ، يعتز بلغته القيم
 يركب كالما يتالءم مع وضعية التواصل، الجماعي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر النص 

المنطوق ويجيب 
 عن األسئلة.

 (.زيارة إلى أدرارالعودة إلى النص المنطوق )

 رح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.يط
 ؟ ما الذي أدهشك ؟ متى زرت مدينة أدرار  

مرحلة 
 االنطالق

 يجيب عن األسئلة
 
 

يكتشف الصيغ 
ويوظفها في جمل 

 تامة المعنى
 
 

يعبر عن المشاهد 
 موظفا ما تعلمه

 
 

 يعبر موظفا الصيغ

في جمل تامة 
 المعنى

 المرحلة األولى
 الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة. بناء

 ؟ مدينة أدرار متى زرت وعائلتك -
  .عائلتي خالي الساكن بأدرارو الثاني من عطلة الشتاء زرت في األسبوع 

 ؟ متى بدأت محطة توليد الطاقة الهوائية في إنتاج الكهرباء -

 .سنواتثالث  بدأت محطة توليد الطاقة الهوائية في إنتاج الكهرباء منذ
 ؟ متى تحصلت على الجائزة -

 .الماضية تحصلت على الجائزة السنةفي 
 ؟ كرى اندالع الثورةذمتى احتفلت الجزائر ب -
  .ثورةالماضي احتفلت الجزائر بذكرى اندالع ال الشهرفي 

 : أخرى لتثبيت الصيغة توجيهية طرح أسئلة
 ؟ مما يتكون الشهر

 .يومايتكون الشهر من ثالثون  -

 : عمل الصيغأست
 

 
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

يتدرب على 
استعمال الصيغ 
في وضعيات 

مشابهة 
 ويستثمرها 

  40ص ى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين أستعمل الصيغ العودة إل

 

 

 التدريب
 و

 االستثمار
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 تعبير شفوي )إنتاج شفوي( الميدان

 
  الطاقة البديلة اإلنتاج الشفوي 

 د45 المدة

 3 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

 يفهم حديثهو يتواصل مع الغير

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يسرد قصة انطالقا من مشاهد ترشد 
 للقيم االجتماعية 

الكفاءة 
 الختامية

                                  يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة 
 ي وضعيات تواصلية دالةف

يبحث عن المعلومة ويوظفها في التعبير  القيم
التعامل وحسن داب آيتحلى ب، الشفوي
 الجوار

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يحسن االستماع.

يسترجع أحداث 

 النص المنطوق 

  .عند زيارة عصام ألدرار أدهشته المراوح العمالقة: السيـاق

 النص المنطوق: السنـــد

 ؟ فيما تستعمل هذه المراوح: التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يعبر معتمدا على 

 المشاهد واألسئلة

 .مستعمال الصيغ

 : التعليمة

شاهدت حصة في التلفاز تتحدث عن كثرة الحاجة إلى استعمال الطاقة  -

ة استبدال ضرورو تلوث الجوو الطاقة الكهربائية مما أدى إلى نفاذ مصادر

 .هذه المصادر الملوثة بأخرى

 ؟ فيم نستعمل الطاقة الكهربائية -

هل يمكن لإلنسان أن يستغني  -

 ؟ عنها

 ؟ كيف تبذر الطاقة الكهربائية -

 ؟ ماذا نفعل للمحافظة عليها -

ما هي أضرار الطاقة الكهربائية  -

 المولدة 

 ؟ بالطاقة القابلة للنفاذ

 ؟ ا الطاقةما هي المصادر األخرى التي نستمد منه -

 ؟ هل تنفذ؟ هل هي مضرة بالبيئة -

 طرح أسئلة أخرى توجيهيه يراها المعلم مناسبة. 

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 تقويم التعبير

تحت توجيه وتصحيح ، بناء فقرة من الصور السابقة وتداولها ما بين التالميذ

 : من المعلم

جة إلى في يوم من األيام شاهدت حصة تلفزية تتحدث عن كثرة الحا

 .استعمال الطاقة الكهربائية التي ال يمكن لإلنسان ان يستغني عنها

فهي طاقة ضرورية لحياة اإلنسان في هذا العصر لكن لألسف فنحن 

ال نحسن استغاللها فهي تبذر بصفة كبيرة فمنا من يترك المصابيح 

منا من يشغل االألت الكهربائية دون الحاجة اليها و مضاءة طول النهار

قابلة للنفاذ،على عكس الطاقات البديلة المتجددة و أنها جد مكلفةمع 

 التي غفلنا عن استغالها مثل توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

 فهي مصادر صديقة للبيئة والطاقة المائية المولدات الهوائيةو

 .متجددةو

لتدريب ا
 واالستثمار

  



 1األسبوع  4المقطع  البيئة و الطبيعة: المقطع التعليمي السنة الثالثة ابتدائي
 

 والتعبير الكتابي فهم المكتوب الميدان

 +إثراء(+كتابةقراءة )أداء+فهم النشاط
  طاحونة السي لونيس

 د90 المدة

 5و 4 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات 
الواردة في النص المكتوب ويستعمل 

 كتوبالمعلومات الواردة في النص الم

 
مؤشرات 
 الكفاءة

يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ويحترم شروط القراءة 
يحترم عالمات الوقف ويعبر عن فهمه ، الجهرية

 لمعاني النص السردي ويحترم شروط العرض
الكفاءة 
 الختامية

يستعمل القرائن اللغوية والغير لغوية لفهم معاني 
من  يكتب الحروف كتابة مناسبة، الكلمات الجديدة

 حيث الشكل 
ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية المستمدة  القيم

 من مكونات الهوية الوطنية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحسن 

االستماع ويجيب 
 عن السؤال.

في زيارته ألدرار شاهد عصام اثنا عشرة مروحة عمالقة تمتد على لمح : السياق

  البصر

 .النص المنطوق: السند

 ؟ ما هي الطاقة التي تولدها هذه المراوح: التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

 

 يعبر عن الصور
يلتزم بقواعد 

 القراءة الصامتة

 
 

يكتشف 
الشخصيات ويعبر 

 عنها

 
 

يبدي و يستمع
 اهتماما

 
 

يحترم شروط 

 القراءة الجهرية
 

 
يقرأ قراءة و

سليمة 
 مسترسلة

 

 
يوظف الكلمات 

في  الجديدة
 جمل

 

 
يجيب عن 

 األسئلة

ومالحظة الصورة  61تح الكتاب ص ف ✓

 المصاحبة للنص

 ؟ ماذا تشاهد في الصورة •

 ؟ صف الجو الظاهر في الصورة •
 ؟ ما الذي وقع السي لونيس •
تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع  ✓

 النص
ترك فسحة للتالميذ للقراءة  ✓

 الصامتة.

 ؟ من هو بطل هذه الحكاية •

 ؟ وأين كان ذلك - ؟ما ذا بنى •

 ؟ لماذا فكر )سي لونيس(في بناء طاحونة •
 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء لتقريب المعنى ✓
فقرة/فقرة)يبدأ بالمتمكنين حتى ال يدفع ، مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة ✓

 المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء(

 ءة وشرح المفردات الجديدة تذليل الصعوبات أثناء القرا ✓

 شرحها الكلمة  شرحها الكلمة

 يستبدل بضاعة بأخرى   يقايض  ضجة وصخب   ضوضاء

  حر الشمس  لفح الشمس  أسفل الجبل  سفح الجبل 

 صوته   خرير الماء  يذهبون مبكرين  يغدون 

  اهتدى   المشكلة الكبيرة  المعضلة 

 .خشن،مخفية ،رفيعة ،منقي،رخيص: النص ابحث عن أضداد الكلمات التالية في •
 مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة. ✓

 .62األسئلة مرافقة للنص)أقرأ وأفهم(ص ✓

 : جد لكل صوت من أصوات الطبيعة اسمه: أثري لغتي
 الريح  صوت-صوت النسيم-صوت الرعد-صوت الموج-صوت أوراق الشجر-صوت الماء
 .القصف –العصف  –الهفيف  –الخرير  –الهدير  –الحفيف 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 

 يجيب عن األسئلة

ينسخ الفقرة 
 محترما رسم الحرف

 ينجز النشاط.

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع. ✓

 دفتر األنشطة 44ص  النشاطين أفهم النصإنجاز  ✓
 (112)دليل الكتاب ص(سكتابة حرف ) ✓

 (طاحونة السي لونيس)الفقرة األولى من النص نسخ 

لتدريب ا

 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 نحوية تراكيب +تعمق في النص()قراءة النشاط
  طاحونة السي لونيس+الجملة الفعلية

 د90 المدة

 7و 6 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة الواردة في 
يستعمل المعلومات الواردة في ، النص المكتوب

يتحكم في مستويات ، النص ويقيم مضمونه
 اللغة الكتابية

 
مؤشرات 

 الكفاءة
يعبر عن فهمه لمعاني النص ويستثمره 
 في اكتساب الظواهر اللغوية المختلفة

الكفاءة 
 اميةالخت

يتعرف على جمع ، يتعمق في الفهم
 التكسير ويوظفه ويميزه عما سبق

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم

 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 
 األسئلة.

 حول المعنى الظاهري للنص.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة 
 ؟ ما هي الطاقة التي شعل بها السي لونيس طاحونته

مرحلة 
 االنطالق

يبدي و يستمع
 اهتماما

 
 

يقرأ فقرات من 
 النص قراءة صحيحة

 
 
 جيب عن األسئلةب

 
 

يوظف الكلمات 
 الجديدة في جمل

 
 

الجملة يكتشف 

يوظفها و الفعلية
 توظيفا صحيحا

 
 

الجملة يوظف 

في جمل  ليةالفع
 .تامة المعنى

 +تعمق في النص(أداءالمرحلة األولى )قراءة 

 يعود المعلم إلى النص ويقرأه كامال قراءة جهرية مسترسلة
 )تجسيد األهداف الحس حركية(من طرف المتعلمين  تليها قراءة جهرية معبرة

 يطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص.

المتجددة.عين الصفات التي و صادر الطاقة النظيفةالقوة المائية ، والهوائية من م •
 .ال تنتهي مع الوقت / مضرة بالبيئة / تكلفتها غالية.: تتناسب معها

 .أذكر أمثلة عن ذلك.يستعين اإلنسان بأنواع كثيرة من الطاقة كي تسهل حياته •
 ؟ ما رأيك في هذا .استطاع )سي لونيس ( أن يعيش وسط الطبيعة دون أن يلوثها •

 .فها في جملظيتوو الجديدة بعض الكلمات حشر
 المرحلة الثانية)بناء الفقرة أو الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية(

 .الجمل المحتوية الظاهرةالعودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء  ✓
 ؟ بما تحرك طاحونة سي لونيس؟ كيف نفخت الريح -؟ دارهأين بنى سي لونيس -

 بعيدة عن ضوضاء المدينة  رابنى سي لونيس دا
  بشدة مقتلعة القبعةنفخت الريح 

 على مدار السنة  تحرك الرياح الطاحونة

 : الصيغة بلون مغاير على السبورة وتلوين الجملكتابة  ✓
 مراجعة سريعة حول ما تم دراسته من خالل الجمل. ✓

 صحيح.اكتب واحدا منها على لوحتي....مراقبة فت ،ماضية وردت في الجمل أفعال •

 على لوحتي....مراقبة فتصحيح. هاكتب ،فعل مضارع وردت في الجمل  •
 (فعل/حرف /اسم) ما نوع الكلمات في بداية كل جملة •

 ؟ ماذا نسمي هذا النوع من الجمل •

  جمال فعلية   جمال اسمية 

 .مطالبة المتعلمين بجمل فعلية 
 : استنتاج الخالصة وتدوينها

  الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل 

 : تدريب
 .من جمال فعليةضعين البطاقات التي تت

 الرياح مصدر من مصادر الطاقة  –حافظ على نظافة المحيط -
  نقتصد في الطاقة-أعيش في بيئة صحية –الطاقة الشمسية مفيدة  –

رحلة بناء م

 التعلمات

 يجيب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 
 تصوراته

 ينجز النشاط.

  الجملة الفعلية أوظف  41إنجاز التطبيقات كراس األنشطة ص 
 رتب الكلمات لتحصل على جمل فعلية  -1

 .على -المحافظة  –يساهم  –البيئة  –في  -الجمع  •

 الكهرومنزلية. –نشغل  –األجهزة  –الكهربائية  –بالطاقة  •
 .للجو -ملوثة  –تصدر  –غازية  –السيارات  •

 : حول الجمل إلى جمل فعلية كما في المثال -2
 تشرق الشمس الشمس مشرقة 

 ثقب األزون يتوسع  –الطاقة تتجدد  –األمطار تتساقط  –الغابة تحترق  –

التدريب 
 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 قراءة )أداء وفهم( +صرف النشاط
  مائر المتكلمضطاحونة السي لونيس+

 د90 المدة

 9و 8 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة الواردة 

يتحكم في مستويات ، في النص المكتوب
 اللغة الكتابية.

 
مؤشرات 

 الكفاءة
يعبر عن فهمه لمعاني النص وينطق الحروف 

اسم يتعرف على و، جها الصحيحةمن مخار

 المفعول 
الكفاءة 

 الختامية
مع التركيز ، يقرأ نصوصا من مختلف األنماط

                     وتتكو ن من ست ين إلى ، على النمط السردي

قراءة سليمة ، ثمانين كلمة أغلبها مشكولة
 ويفهمها

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم
 ةالمستمدة من مكونات الهوية الوطني

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وتلخيصه بأسئلة هادفة

 ؟ لماذا؟ هل الطاقة التي شغل بها سي لونيس طاحونته مضرة بالبيئة •

مرحلة 

 االنطالق

يكتشف 

الشخصيات 

 ويعبر عنها

 

 

من  ةيقرأ فقر

النص قراءة 

سليمة 

 سترسلةوم

 

 

يجيب عن 

 األسئلة

 

 

يتعرف على 

 .ضمائر المتكلم

 

 

يوظف ضمائر 

المتكلم في جمل 

 تامة المعنى

 

 

يستنتج قاعدة 

 مختصرة

 داء وفهم(أالمرحلة األولى)قراءة 

 وقراءة النص قراءة صامتة. 52يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  ✓

 الحس حركية( معبرة)تجسيد األهداف لألستاذ تليها قراءة جهرية ✓

، يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها ✓

 وعلى من لم يقرأ في الحصتين السابقتين.

 يطرح المعلم األسئلة. ✓

هل لبت الطاقة المولدة بالماء ؟ بما شغل سي لونيس طاحونته في بادئ األمر •

 ؟ كل طلبات سي لونيس

 ؟ التي اهتدى إليها سي لونيس ما هي الطاقة البديلة األخرى •

 ؟ هل تنفذ؟ هل هذه الطاقات مضرة بالبيئة •

 (ضمائر المتكلم الفقرة أو الجمل المتضمنة  المرحلة الثانية)بناء

 العودة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة. ✓

 ؟ ماذا قال سي لونيس ✓

 : طالكسرة فقو الكلمات المنونة بالضمةتدوين الجمل وتلوين  ✓

 الذي بناها أناو صاحب المطحنة أناقال سي لونيس 

 : مالحظة الكلمة الملونة ومناقشة نوعها ✓

 ؟ ةعاهل هو مفرد أو جم؟ من المتكلم في هذه الجمل

 ؟ لو كانت المطحنة ملكا لمجموعة من السكان ماذا يقولون

 .عبر عن الصور مستعمال الضمير المناسب

 

 ائر المتكلم في جمل مطالبة المتعلمين بتوظيف ضم

 .أكمل بالضمير المناسب: تدريب •

 .........أحافظ على نظافة البيئة .-........ نحب النظافة .-...... ولد نظيف 

 نحن ( –) أنا ن ثالث جمل موظفا فيها ضمير المتكلم وك •

  : الخالصة

  نحن للجماعةو أنا للمفرد: ضمائر المتكلم

مرحلة بناء 

 التعلمات

 يوظف ضمائر
المتكلم توظيفا 

  صحيحا

 : بضمير متكلم مناسبالتالية  أكمل الجمل
 ..........تالميذ مجتهدون .-............. نكتب دروسنا .-...........أكتب دروسي  -

 ............أطيع والدي .-........... تلميذ مجتهد  -

 التدريب
 و

 االستثمار
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 التعبير الكتابيفهم المكتوب و الميدان

 فهم( +تعبير كتابيو قراءة)أداء النشاط
 د90 المدة

 11و 10 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يتحكم ، يقيم مضمون النص المكتوب
في مستويات اللغة الكتابية وينتج 

 منصوصات حسب وضعية التواصل

 

مؤشرات 
 الكفاءة

ظف معجمه اللغوي المناسب وينظم يو
 إنتاجه وفق النمط السردي

الكفاءة 
 الختامية

 ينظم إنتاجه وفق نمط النص السردي

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم
 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر أحداث 

مقروء النص ال
 ويلخصها

 تلخيص النص المقروء بأسئلة موجهة ✓
 ؟ ما رأيك في تصرف سي لونيس عندما اختار الطاقات البديلة لتشغيل الطاحونة •

كيف 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ النص 

 قراءة معبرة
 

 
يستخلص 
القيمة 

 األخالقية
 

 
 يعمل بهاو

 
 

يتعرف على 

مختلف 
مركبات النص 

 المرغوب
 

 
يرتب أفكاره 

 فقرة ويركب

 قراءة : لمرحلة األولىا

 قراءة النص قراءة معبرة من طرف المعلم.و 61العودة إلى النص المكتوب ص 
 قراءات فردية وافرة من بعض التالميذ. ✓
 طرح أسئلة الستخالص القيمة  ✓

سي لونيس شخص يحب الطبيعة ألنه شغل طاحونته بالطاقات المتجددة 
 نفاذ عكس الطاقات األخرى غير متجددةهي غير قابلة للو الصديقة للبيئة ،

  .مضرة للبيئةو

 كتابة القيمة الخلقية على السبورة قراءتها ومطالبة التالميذ التحلي بها. ✓

 التدريب على التعبير الكتابي : المرحلة الثانية

 تفويج التالميذ

 أقرأ القصة ثم أمأل الجدول و شاهد الصور، وحدك أو مع زميلك

 

رحلة بناء م

 التعلمات

عناصر يحدد 
 السرد

بداية  يحدد
ووسط ونهاية 

 .القصة

يستخرج 
 أدوات الربط

 إمأل الجدول التالي مستعينا بالقصة 

 

 لتدريبا

 و
 االستثمار
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 بفهم المكتو الميدان

 ( الطبيعةمحفوظات ) النشاط
 د45 المدة

 8 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات 
ويوظف ، الواردة في النص المكتوب

 الرصيد الجديد الوارد في النص.

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ويتفاعل مع 
 معاني النص

الكفاءة 
 الختامية

مع التركيز على ، من مختلف األنماط يقرأ نصوصا
                                        النمط السردي تتكو ن من ست ين إلى ثمانين 

 قراءة سليمة ويفهمها، كلمة أغلبها مشكولة
وينمي قيمه الخلقية والدينية ، يعتز بلغته القيم

 والمدنية المستمدة من مكونات الهوية الوطنية
  

 حلالمرا الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

 .سي لونيس دارا جديدةفي درسنا طاحونة سي لونيس بنى : السياق

 النص طاحونة السي لونيس : السند
 ؟ ما رأيك في تصرفه؟ أين بنى سي لونيس داره الجديدة: التعليمة

مرحلة 

 االنطالق

ينصت ويحسن 

 االستماع
 
 

يشارك في 
 شرح المفردات

 
 

يجيب عن 
 األسئلة.

 

 
 مايستظهر 

 حفظ.

 لمرحلة األولى.ا
 باستعمال الوسيلة المناسبة. المقطوعةيعرض المعلم 

 لقياس مدى فهم التالميذ. تقديم شرح مبسط وطرح أسئلة
 قراءة القصيدة من قبل المعلم وبعض التالميذ

 
 : مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة

 ؟ عم تتكلم القصيدة -

 ؟ لقصيدة ف الصورة المصاحبةص -
 ؟ الذي يعجبك في الطبيعةما  -

 ؟ كيف يمكننا أن نحمي طبيعتنا؟ وما هي التصرفات التي تصر الطبيعة -
 مناسبة. أسئلة أخرى يراها المعلم

 شرح الكلمات المبهمة وإعادة تخليص القصيدة بأسلوب نثري بسيط.
خذنا أبصارنا الطبيعة سحرها خالب فهي من إبداع المولى عز وجل تأ

تطرب أسماعنا بزقزقة عصافيرها فيجب علينا أن و هضابها الخضراءو بسهولها

 .........هادئة نحافظ عليها من التلوث لنعيش عيشة هنية
 المرحلة الثانية.

ميذ كامل المحفوظة في يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء على أن يستظهر التال
 .أخر المقطع

مرحلة بناء 
 التعلمات

ي المحفوظة يؤد
 أداء سليما

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع
 المحفوظ. ءاستظهار الجز

التدريب 
 واالستثمار

 

  



  بطاقة تقنية للمقطع التعلمي الرابع : الطبيعة والبيئة

  مستوى الكفاءة الشاملة 

 
و يتنج .يفهمهاو صوصا أصلية أغلبها مشكولة ,مسترسلة نو يتواصل مشافهة في وضعيات متنوعة بلسان عربي ,و يقرأ قراءة سليمة

ومشاريع لها دالالت اجتماعية  .نصوصا متوسطة الطول في وضعيات تواصلية دالة  
 

 مستوى الكفاءة الختامية

 ميدان التعبير الكتابي ميدان فهم المكتوب ميدان التعبير الشفوي ميدان فهم المنطوق

 
يفهم خطابات في مستواه 

ره عمو الدراسي ,
يتفاعل و العقليو الزمني
بالتركيز على  .معها

 .النمط السردي
 

 يقدم توجيهاتو يناقشو يحاور
يسرد قصصا أو أحداثا بلسان و

عربي قي موضوعات مختلفة 
 اعتمادا على مكتسباته المدرسية

االتصال في و وسائل اإلعالمو
 .وضعيات تواصلية دالة

يقرأ نصوصا أصلية , قراءة 
ن مختلف مسترسلة مو سليمة
يفهمها ,بالتركيز على و األنماط

النمط السردي تتكون من ستين 
 .إلى تسعين كلمة أغلبها مشكولة

ينتج نصوصا متوسطة الطول منسجمة 
كلمة أغلبها  60إلى  40تتكون من 

مشكولة , من مختلف األنماط بالتركيز 
على النمط السردي في وضعيات 

 مشاريع ذات دالالت. ولية دالةتواص
اعياجتم . 

 مركبات الكفاءة

 
يتفاعل مع النص 

يميزه عن و المنطوق
 غيره 

يميز النص السردي عن 
 غيره 

يقيم مضمون النص 
 السردي المنطوق 

 

يتواصل مع الغير مستعمال أدوات 
 .السرد

 يغير مقاطع من النص السردي 
لها  يمتثلو يستخرج قيما  

يعيد بناء و يفهم ما يقرأ
نص المعلومات الواردة في ال

 .المكتوب
يوظف الرصيد الجديد الوارد في 

 النص المكتوب 
يطرح فرضيات يستعمل 

يقيم و إستراتيجية القراءة
 .مضمون النص المكتوب

 يتعرف على مختلف أشكال الحروف
الضوابط للكتابة العربية و  

 يتحكم في مستويات اللغة الكتابية 

المواقفو القيمو الكفاءات العرضية  

يةالكفاءات العرض المواقفو القيم   

 ذات طابع فكري 

 

 
 ينمي قدراته التعبيرية مشافهة

 كتابة في التعبير الشفويو
الكتابي و  

نصوصا تحترم خصائص  بإنتاج
يجب  –سالمة اللغة و الوضعية

يتدرب على  –المطالعة و القراءة
 .القراءة بأنواعها

ره يقدو بمكونات الهوية الجزائريةو يعتز بلغته الهوية الوطنية
 الدينيةو ينمي قيمه الخلقية -يخترك رموزهاو ا

 المدنية المستمدة من مكونات الهوية الوطنيةو
 يتحلى باألخالق الدينية –يدافع عنها و

األمةو المدنية للوطنو . 

  ذات طابع منهجي 
يوظفها في و يستخرج معلومات

يتدرب  –الكتابي و التعبير الشفوي
 يستخدمهو على استخدام الزمن

 يستخدم –قواعد محددة سلفا  فقو
االتصال. و سائل اإلعالمو  

يتدرب على األساليب المناسبة بنا  ذات طابع تواصلي 
يرد  –يستجيب للوضعية التواصلية 

 –على األسئلة بما يفي الغرض 
يركب كالما بنا يناسب وضعية 

  -التواصل 
 

العمل و التعاونو يتخلى بروح التضامن المواطنة
يساهم في –لصدق في المعاملة او الجماعي

الحياة الثقافية في المدرسة أو الحي أو القرية 
 ينبذ العنصريةو ينتهج أساليب الحوار –

العنف بمختلف أشكالهو . 

 ذات طابع 
 اجتماعي شخصي 

 يتكفل باالنشغاالت الشخصية
يوظف  –الجماعية و الفوجيةو

المعلومات المكتسبة لتحقيق 
  .مشروعه الشخصي

حضارات العالم و يحترم ثقافات على العالم التفتح  
يسعى إلى التعايش السلمي مع و يتقبل الخالف

 اآلخرين 
الثقافات األخرى و يتفتح على اللغات األجنبية  

يستخلص من تجارب اآلخرين ما يكمنه من 
بناء مستقبلهو فهم عصره . 

  



 الموارد 
 المنهجية المعرفية

 النصوص المنطوقة: زيارة إلى أدرار – جنينتي– شبكة الحياة
 األساليب: )اليوم , األسبوع ,الشهر , السنة (

 األسماء الموصولة )اللذان , اللتان( 
 سرعة وقوع الحدث )ما إن , حتى ( 

 النصوص المكتوبة: طاحونة السي لونيس
سرطان البحر –الفصول األربعة  –    

  المحفوظات: الطبيعة – نشيد الشجرة
 التراكيب النحوية: الجملة الفعلية – الجملة االسمية

جمل اسمية أخرى- . 
  الصيغ الصرفية ضمائر المتكلم – ضمائر المخاطب

  الظواهر اإلمالئية: التاء المفتوحة في األفعال
  :الرصيد اللغوي: رصيد خاص ب

الحيوانات البحرية–الطيور  -الطبيعة و  البيئة . 
 .نص اإلدماج: حبيبة زيتون

  .المشروع الكتابي:  كتابة الفتات
  
 

كيفية استخدامها من خالل و  يالحظ السمات الرئيسية للغة العربية
 محاكاة النطق 

,و الصور التي  يتوقع المعنى من خالل المفاتيح اللغوية مثل )السياق
 تساعد في فهم المعنى ( 

 يقرأ جهرا النصوص المألوفة لمعرفة المعنى.
ة لتخمين المعنىيستخدم مجموعة من المفاتيح أثناء القراء . 

التعليمات في إطار السياق.و  يفهم العبارات  
يرتب األفكارو  يخلل . 

يقارن الستخالص األحكامو  يوازن . 
يبرر.و  يفسرو  يالحظ  

- 

 .يصمم مواضيع لتوظيف خطاطات األنماط
 .ينجز مهاما متعددة وفق تعليمات

 

المهمات المنبثقة عنها و  الوضعية المشكلة األم  

 نص المشكلة 
كيف أنه يستغل الطبيعة دون التفكير باألضرار التي و  تأثيره فيها ,و  جلست مع أختك تشاهدان وثائقيا يبين مدى تأثر اإلنسان بالبيئة

 يلحقها بها ,و بما يتركه لألجيال القادمة 
متأثرا ببيئتهو  كيف يكون اإلنسان مؤثراو  فسألتك أختك ما معنى هذا الكالم . 

:المهمات     
 .يؤكد على ضرورة البحث عن مصادر الطاقة املتجددة كبديل عن الطاقات القابلة للنفاذو  ة استفادة اإلنسان من الطبيعةيوضح كيفي -1
 .يربز أمهية تعاقب الفصول األربعة يف استمرارية حياة الكائنات -2
 .يوضح كيفية تسبب اإلنسان يف اإلخالل بالتوازن البيئي -3
 .يبني أمهية نظافتهو  مجال احمليط يكتب الفتات يدعو فيها للمحافظة على  -4
 يوظف مكتسباته املعرفية يف وضعيات تواصلية دالة. و  جيند -5

 
 



  11الدرس  المقطع األول السنة الثالثة ابتدائي
الحديث و القرآن الكريم الميدان

 النبوي الشريف
 تربية إسالمية النشاط
                سورة العاديات   الدرس

 2و 1 الحصة
، سبورة،              كتاب المتعل م الوسائل

ج  ل صوتـي                      م س 

 

الهدف 
 التعلمي

ورة يفهم معناها و        يقرأ هاو                      أن يستمع  إلى الس 
 يستظهرها بشكل صحيحو         جمالـي  اإل

الكفاءة 
 الختامية

                                         يحسن  المتعلم استظهار ما حفـظ من القـرآن  أن
                                               الكريم والحديث النبوي الشريف في وضعيات التعل م 

 واألداء
يحرص على أداء و يعتز باإلسالم واالنتماء الحضاري القيم

 .يتعامل بمسؤوليةو ينبذ العنفو العبادات،

 

 المراحل ضعيات التعلمية والنشاط المقترحالو التقويم

                        أن يجيب  المتعل  م  عن  

                          الت عليمة  ان طـال قـا  من 

                       م كتسبات ه  القبلي ة .

ياق: اإلنسان بطب ع ه م ح ب  للمال                            ينسى فضل  رب  ه  علي ه .و                                       الس 

ند: سورة العاديات.                        الس 

ـف ـيه  في ص ـد ورنــ  ا؟                                                  الت عليمة: هل يعلم  هللا ما ن خ 

مرحلة 
 االنطالق

 

                       أن  يستمع  ال متعل  م  

ورة           يقرأ هاو              إلى الس 

                  يط لع  على معناها و

           اإلجمالـي .

 

                أن يناقش  محتوى 

السورة وما تدعو إليه 

من خالل أسئلة 

 موجهة.

 

                  أن يستخلص  المعنى 

االجمالي ويعيد 

 قراءته.

 

                  أن يقرأ أجزاء  من 

السورة حتى يتعود 

 على نطقها

 ى:الحصة األول

                          من كتاب المتعل م للت ربية  44يطالب األستاذ المتعلمين بفتح الكتاب )صفحة 

 :                                                                اإلسالمي ة(، واالنصات للسورة المقروءة من قبله أو المسموعة على مسج ل

                                                                                                    و ال ع اد ي ات  ض ب ح ا، ف ال م ور ي ات  ق د ح ا، ف ال م غ ير ات  ص ب ح ا، ف أ ث ر ن  ب ه  ن ق ع ا، 

ط ن  ب   ه يد ، و إ ن ه                ف و س  ان  ل ر ب  ه  ل ك ن ود ، و إ ن ه  ع ل ى ذ ل ك  ل ش  ن س                                                                                              ه  ج م ع ا، إ ن  اْل  

ف ال  ي ع ل م  إ ذ ا ب ع ث ر  م ا ف ي ال ق ب ور ، و ح ص  ل  م ا ف ي 
د يد ، أ                                                                     ل ح ب   ال خ ي ر  ل ش 
                               

                                                      الص د ور ، إ ن  ر ب ه م  ب ه م  ي و م ئ ذ  ل خ ب ير  

 يتعرف على المعاني وكيفية نطق بعضهاثم 

 . : )قسم( بالخيل تعدو في الغزو والعاديات •

 . : هو صوت أنفاسها إذا عدت         ض ب ـح ا •

 . : المخرجات النار بصك حوافرها فالموريات قدحا •

 . : المباغتات للعدو وقت الصباح                 فالمغيرات ص ب حا •

 . : هيجن في الصبح غبارا                  فأثر ن  به نقـ عا •

 . : فتوسطن فيه من األعداء جمعا فوسطن به •

 (: بطبعه إال من رحم هللا )جواب القسم إن اإلنسان •

 . : لكفور جحود        لكنود   •

 . : ألجل حب المال                   إن ه لح ب  الخ ي ر •

 . : لقوي مجد في تحصيله متـهالك عليه        لشديد   •

 . : أثير وأخرج ونثر          ب ع ث ر   •

 : جمع واظهر أو ميـز        ح ص  ـل

ورة ، بعد ذلك يقول األستاذ:                  يحاو ل  المتعل م                                                     محاكات قراءة األستاذ للس 

م  هللا تعالى بالخيل دون غير ها من الحيوانات  لما لها من  ورة  ق س                                                                             تناول ت الس 

                                  تصدر حوافر ها الص لبة  نارا  عند  و                                            مكانة  عند الن اس ، وهي تركض في سم ع صوت ها

ديد                                            ارتطامها بالحجارة  في ساحة الغز و ، بأن  اإل                                            نسان م ن ك ر  ل ن ع م  رب  ه  عليه ، ش 

                    ي ظه ر  له أعمال ه  و                                                 قد نس ي  أن  هللا تعالى سي عيد ه  إليه  بعد موت ه  و              الحب   للمال،

                  سيحاس ب ه عليها. و           خبير  بها،و              ألن ه يعل م ها

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

              أن يستظ ه ـر  

ـور ة                               ال م ـتـعـل  ـم  الس 

ا  بطريقة                      شـفويـ 

        صحيحة .و        سليمة  

 الحصة الثانية:

ملء الفراغات....( يطالب ،                        متنو عة  )إكمال الن اقص ية                بنشاطات  استظهار

تي حـفـظ ـها.                                                     األستاذ المتعل مين باستظهار اآليات  الـ 

ريـجـي .  ورة  عن طريق  المــحـو  الت ـد                                                                          ي ح ف ظ  األستاذ المتعل مين الس 

 تدريب
 و

 استثمار

 

  



  12الدرس  المقطع األول ثالثة ابتدائيالسنة ال
 السيرة النبوية والقصص القرآني الميدان

 تربية إسالمية النشاط
  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  شباب الدرس

 2و 1 الحصة

صور وفيديوهات تعليمية، كتاب  الوسائل
 التلميذ

 

الهدف 
 التعليمي

يتعرف على سيرة النبي وآله ويسعى لالقتداء 
 م يتمهبأخالقه ويكتشف نجاحه رغ

الكفاءة 
 الختامية

 وأخالقه، ملسو هيلع هللا ىلص       الن بي سيرة من       محط ات يعرف

 ومناقبه سلوكه من         األخالقي ة بالمواعظ ويسترشد

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري والحرص على  القيم
 أداء العبادات والمعامالت، والتعامل بمسؤولية

 

 احلالمر الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسترجع 

 معلومات 

 .تكلمنا عن أركان اإليمان واإلسالمالسياق: 
 دروس التربية االسالميةالسند: 

 من علمنا هذه األركان؟ لماذا أرسله هللا إلينا؟ التعليمة: 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ القصة 
ويطلع علي 

معناها 
 االجمالي

 

 
يناقش 
محتوى 

من  القصة
خالل أسئلة 

 موجهة
 
 

ينجز 
ة بناء األنشط

على 
 مكتسباته

 

 
 
 

يستنبط 
الخالصة 

باالعتماد 
علي االسئلة 

 الموجهة

 تقويم تشخيصي:

 ؟ ما اشم أبيه؟ ما اسم أمه؟ ما اسم جده؟ملسو هيلع هللا ىلصأين ولد النبي  -

من أرضعته؟ من رباه في صغره؟ كيف عاش؟  ماذا كان  -
 يعمل؟  

  الحصة األولى:
من ية فردقراءة للمعلم تلي ذلك اإلنصات و 45كتاب صالفتح 

  قبل التالميذ

أردت أن تشارك في تزيين قسمك بأجمل تعبير عن شباب  ✓

، فأخذت تبحث وتتساءل: ما هي األعمال التي  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

شبابه؟ وما هي الصفات التي امتاز  في ملسو هيلع هللا ىلصقام بها الرسول 

 بها؟
 

 أقرأ األحداث:

 القه الكريمةمليئة بالحيوية والنشاط، فلقد أحبه الناس ألخ ملسو هيلع هللا ىلصكانت مرحلة شباب النبي 
 

  طفولته، ولما بلغ اثنتي عشرة سنة، خرج مع عمه أبي طالب في تجارة. الغنم في ملسو هيلع هللا ىلصرعى محمد 
 

 ملسو هيلع هللا ىلصالنسب الشريف لرسول هللا 

 أبوه هو عبد هللا بن عبدا لمطلب بن هاشم، ويمتد نسبه إلى إسماعيل بن ابراهيم عليهما السالم
 

م بمال خديجة رضي هللا عنها، فأعجبت بحسن في سن الخامسة والعشرين، خرج تاجرا إلى الشا
 أخالقه، وخاصة بصدقه وأمانته

 

بخديجة رضي هللا عنها، ورزق منها ذرية طيبة، وأبناؤه هم: القاسم، زينب، رقية،  ملسو هيلع هللا ىلصتزوج رسول هللا 

 أم كلثوم، فاطمة، وعبد هللا. 

 :طرح جملة من األسئلة الموجهة على المتعلمين ✓

 في صغره؟ ملسو هيلع هللا ىلصها رسول هللا ما هي األعمال التي مارس -

 لماذا عمل في التجارة؟ مع من كان يتاجر؟ من أعطاه المال؟ -
 لماذا اختارته خديجة بنت خويلد؟ من هم أبناؤه؟ -

 يتطرق التلميذ لألنشطة الموالية لتثبيت المفاهيم وتقدير مدى استيعابها ✓
 أنشطة التعلم:

 46المعلومات بقراءة )أقتدي وأمارس( ص  استرجاع ✓
 بط بسهم بين العبارة وما يناسبها. أر2

 وعمره اثنتا عشرة سنة *   
 ألخالقه الكريمة *  * ملسو هيلع هللا ىلصرعى محمد 

 في تجارة إلى الشام *  * ملسو هيلع هللا ىلصأحب الناس الرسول 

  الغنم في طفولته *  * خرج مع عمه
 وتدوينها في الحين )أو الحقا(مناسبة العودة للسند الرئيسي ومناقشته للوصول إلى خالصة 

شبابه فقيرا ويتيما، لكنه كان صادقا وأمينا، فاختارته خديجة بنت  ملسو هيلع هللا ىلصش رسول هللا عا

خويلد ليعمل بأموالها، ثم تزوجت به وأنجبت له ستة أوالد، فصار غنيا محبوبا بين قومه، 
 شهما بأخالقه، صادقا في تجارته.

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز 
 األنشطة

 بشكل صحيح

 الحصة الثانية:

 (46الفراغ بما يناسب )ص. امأل 1

 (47) ملسو هيلع هللا ىلصرتب األعمال التي قام بها الرسول . 2

  ملسو هيلع هللا ىلصأرسم شجرة العائلة للنبي . 3

 تدريب
 و

 استثمار
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 الفضاء والهندسة الميدان

 محور تناظر شكل النشاط
 د45 المدة
 6و  5 الحصة

اق شفاف )مطبوعات(، مقص، أور الوسائل
 التلميذمسطرة، كتاب 

 

الهدف 
 التعليمي

يكتشف محور التناظر ويستخلص قواعده 
 وطرق تحديده بالطي أو بالتخطيط

الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة 
 والفضاء والهندسة باألعداد والحساب

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ادق عليها،ويص

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسمع ويجيب عن 

 األسئلة.

 الحساب الذهني:
 :أكتب العدد الذي

 ةثالثة مكعبات، أربع صفائح وبطاقة واحدفيه  -
 وعشراته ضعف آحاده ومئاته ضعف عشراته وآالفه ضعف مئاته 1تكون آحاده  -
 كبر عدد من أربعة أرقامهو أ -

مرحلة 

 االنطالق

يسترجع معلومات 
 حول األطوال

 

 
يكتشف طريقة 

الحصول على محور 
التناظر بالطي وفق 

 قواعد معينة

 
 
 

يتعرف على 
أساليب الحصول 

على محور تناظر 
شكل من خالل 

 المالحظة والقياس

 
 

 
 
 

 
تشف خاصية يك

بعض األشكال التي 

تقبل أكثر من محور 
 تناظر

 :استرجاع معلومات

 ما هي وحدة قياس األطوال؟ كم مقدارها؟ -
 مرحلة البحث واالستكشاف:

 يطلع التلميذ على الشكل المرسوم  ✓

 يكتشف أن شكله عبارة عن تناظر وجهين ✓
 ينسخ الشكل على أوراق شفافة  ✓

 )إن تعذر االمر، يمكن طبع الورقة المرفقة وتقسيمها(
 يحاول طي جناحي الفراشة ✓
 لطي ويلونه بلون بارزيحدد خط ا ✓

  يفتح الورقة ويتعرف على الخط البارز ✓

نسمي المستقيم الفاصل بين الجزءين بمحور تناظر 
 شكل

 مرحلة االنجاز:
 يكتشف التلميذ األشكال الثالثة اآلتية: ✓

 يسمي األشكال ويراجع بعض قواعد المضلعات: ✓
 كم ضلع في كل شكل؟ -
 ما اسم كل شكل؟ -

 ي كل شكل؟أين هي الزوايا القائمة ف -
ينسخ التلميذ كل شكل على ورقة شفافة )أو المطبوعات( ويطوي حتى يحصل  ✓

 على التناظر
 يبرز محور التناظر ويكتشف إمكانيات أخرى لمحاور أخرى ✓
 يجيب عن األسئلة المتبقية بناء على ما تعلم: ✓

   

 (1ما هو الشكل الذي يقبل محور تناظر واحد؟ ) -
 (3وري تناظر؟ )ما هو الشكل الذي يقبل مح -

 (2ما هو الشكل الذي ال يقبل محور تناظر بتاتا؟ ) -
 تعلمت:

 يقبل شكل ما محور تناظر إن انطبق جزءاه على بعضهما.
 يسمى الخط الفاصل بين الجزأين بمحور تناظر هذا الشكل

مرحلة بناء 

 التعلمات

يستنتج الخالصة 

 ويحفظ الرموز

 في الحصة الثانية. 36حل التمارين ص 

 انقل على ورقة شفافة كل شكل واستعمل مبدأ الطي للتأكد من ذلك. 1
 ( أمام الجواب الصحيح ثم ارسم محور تناظر الشكل✓ضع الرمز ). 2

 ( أمام الجواب الصحيح ثم ارسم محور تناظر الشكل✓ضع الرمز ). 3

 : ما هو عدد محاور تناظر هذه النجمة؟أبحث

 تدريب

 واستثمار

 الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطةمالحظة: تخصص الحصة 

  



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  



 17الدرس  : تهيئة ملعب الحي2الوضعية  السنة الثالثة ابتدائي
 

 الفضاء والهندسة الميدان

 وحدات قياس الطول النشاط
 د45 المدة
 2، 1 الحصة

، السبورة، كتاب كراس المحاولة، ألواح الوسائل
 التلميذ

 

الهدف 
 ليميالتع

( وإيجاد kmو  mاستعمال وحدتي الطول )
 العالقة فيما بينها

الكفاءة 
 الختامية

 قياس وحدات استعمالب مشكالت يحل
 الطول

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

ى يجيب عل

 اللوحة وشفهيا

 التعليمة:
إلى عدد مكون من رقمين أو ثالثة أرقام مع استنباط الطريقة  9بإضافة يطالب المتعلمين 

 ثم إنقاص واحد 10األفضل بإضافة 
 985، 400، 366، 205، 75لـ:  9أضف 

مرحلة 

 االنطالق

يسترجع 
المتر معلومات 

والسنتمتر 
 المدروسة سابقا

 

 
 

يقرأ قياسات 
أربعة  مركبة من

 أرقام

 
 

يحول القياسات 
 ويقارن فيما بينها

 

 
يقرأ القياسات 
بعدة وحدات 

 ويكتشف العالقة
 

 
ينجز متتالية 
أعداد تخص 

 األطوال
 

 
يقرأ القياسات 
 ويحولها فرديا

 يسترجع المعلومات السابقة :مرحلة التمهيد
 ما هو وحدة قياس األطوال؟  -

 حجمه بفتح الذراعين. المتر أمام التالميذ وتقديرالمعلم يعرض  ✓
 طول المتر يساوي طول الذراعين )بالتقريب( -
 سنتمتر. 100متر، كم فيها من سنتمتر؟ مسطرة واحد  -

 مرحلة البحث واالستكشاف:
 عرض نص المشكلة باالعتماد على الصور أو الرصيد السابق:

صبيحة كل جمعة، يذهب أمين ورائد إلى قاعة الرياضة 
 سيرا على األقدام

 3km، ويقطع رائد مسافة 2700mأمين مسافة يقطع 

 كم مترا يسير رائد ليصل للقاعة؟ -
 من يقطع أكبر مسافة؟ -
 في كل مرة 10cmأكمل متتالية األعداد اآلتية بإضافة  -

 مرحلة البحث )عمل فردي وجماعي بالتوازي(
 اكتب األطوال السابقة في جدول القياس

 ماذا تالحظ؟
 بالكيلومتر؟  اقرأ كل قياس بالمتر؟ ثم

 عند تحويلها إلى المتر، ما هو أكبر عدد؟ ما هي أكبر مسافة؟

 متر للوصول إلى القاعة 3000إذن رائد يسير 
 2700أكبر من  3000مسافة رائد أكبر من مسافة أمين، ألن 

 الحوصلة والتأسيس:
 عند مقارنة أطوال نحولها إلى وحدة واحدة مشتركة ثم نقارن فيما بينها

 الجدول لكتابة وتحويل األطوال اآلتية:استعن ب

 1km 25m ; 2050m ; 2km 30m ; 1500m   :تصاعديا األطوالهذه رتب 
 مرحلة االنجاز:

 إليك الشريط العددي اآلتي -1
 سنتمتر كل مرة واقرأ النتيجة الجديدة 10أضف مقدار 
…m …cm …m …cm …m …cm …m …cm …m …cm 3m 18cm 3m 8cm  

 ات اآلتية حسب المثالحول القياس -2
4300m = 4000m + 300m = 4km 300m 
2900m ; 3700m ; 2040m 

 حول حسب المثال القياسات اآلتية: -3

2km 600m = 2000m + 600m = 2600m 
1km 800m ; 3km 800m ; 4km 500m 

 تعلمت:
 وحدة واحدة مشتركة ثم نقارن فيما بينها ىعند مقارنة أطوال نحولها إل

مرحلة 
اء بن

 التعلمات

يستنتج الخالصة 
 ويحفظ الرموز

 في الحصة الثانية. 37حل التمارين ص 

 . حول المسافات اآلتية إلي المتر2 مأل الفراغ بالوحدة المناسبةا .1
 . أوجد المسافة التي يقطعها المتسابقون4 . حول المسافات اآلتية إلى الكيلومتر3

 ابحث: أوجد طول مسار العدو الريفي

 تدريب
 واستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
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 األعداد والحساب الميدان

 (2عالقات حسابية بين األعداد ) الدرس
 د45 المدة

 4و 3 الحصة
، كراس كتاب التلميذ، السبورة الوسائل

 ة، ألواحالمحاول

 

الهدف 
 التعليمي

إبراز واستعمال عالقات حسابية بين األعداد إلى 
9999 

الكفاءة 
 الختامية

 10000 من أصغر أعداد باستعمال مشكالت يحل
  والضرب الجمع وعمليتي

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل التعلمية والنشاط المقترحالوضعيات  التقويم

يجد مضاعفات 
انطالقا من 

 نقطة معينة

 مضاعفات العشرة باالعتماد على قيمة ثابتةبعض البحث عن  :لتعليمةا

 أكمل الشريط اآلتي:
2250-2300-………-………-2450-2500-………-………-2600-2650 

مرحلة 

 االنطالق

يقرأ الوضعية 
ويفهم 

 مفرداتها
 
 

 
يستخدم 

لمراتب جدول ا
 ومفكوك العدد

 

 
يحصل على 

النصف والربع 
 تدريجيا

 
 
 

يسترجع 
قواعد قياس 

الكتل 
 ووحداتها

 
 

يجسد معارفه 

بطريقة 
 صحيحة

  مرحلة البحث واالستكشاف:

يطلع على نص المشكلة معتمدا على الصور وعلى  ✓
 المكتسبات السابقة

متفرج، بيع نصف التذاكر  6480يتسع ملعب كرة قدم لـ
 )أ( وبيع النصف المتبقي للفريق )ب(للفريق 

اقترح كل من أنيس وأمينة طريقتين مختلفين  ✓

 إليجاد كمية التذاكر المباعة لكل فريق:
 طريقة أمينة: ✓

 إيجاد نصف كل رقم بعد كتابة العدد على جدول المراتب 
 :طريقة أنيس ✓

 :حدتجزئة العدد إلى مجموع جداءات ثم إيجاد نصف كل 

 

 6480 = (1000*6) + (100*4) + (10*8)  آ م ع و المراتب

         6 4 8 0 العدد

   (1000*3) + (100*…) + (10*…)  3 ... ... ... نصفه

 الحظ طريقة كل من أمينة وأنيس وأكمل كل نتيجة  ✓

 ما هي الطريقة المفضلة لديك؟ -
 اعتمد كال الطريقتين إليجاد ربع العدد ✓
  القيمالطريقتين، لهذا يستحسن تغيير  تاكلفي يعقد األمر  6إيجاد ربع العدد 

 الطريقتين تايتم تغيير عدد المتفرجين واتباع كل ✓
 ، فما هو عدد التذاكر في كل حالة؟4804لو كان عدد المتفرجين 

 6480 = (1000*4) + (100*8) + (10*0) + 4  آ م ع و المراتب

           4 8 0 4 العدد

   (1000*1) + (100*…) + (10*…) + ...  1 ... ... ... ربعه

 الحوصلة والتأسيس:
إليجاد نصف أو ربع عدد مكون من عدة أرقام، نقوم بإيجاد النصف أو الربع لكل حد ثم 

 نجمع هذه الحدود.

 مرحلة اْلنجاز:

 غرام 1000الكيلوغرام الواحد يساوي  -1
 1kg = 1000g  500g أوجد نصف كيلوغرام
 1kg = 1000g  250g أوجد ربع كيلوغرام

وهذه التذكرة لألطفال الصغار مبلغها هو نصف  760daثمن تذكرة السيرك للكبار هي  -2

 رمبلغ الكبا
 سيكون ثمنها للصغار؟ م ك

 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

 في الحصة الثانية. 38حل التمارين ص 
 . اربط بين العدد ونصفه وضعفه1
 ث عن نصف عدد وضعفه. استعمل جدول المراتب للبح2

 أبحث. أوجد عدد زوار كل موقع أثري من المواقع الثالثة

 التدريب
 و

 راالستثما

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة

  



 19الدرس  : تهيئة ملعب الحي2الوضعية  السنة الثالثة ابتدائي
 

 األعداد والحساب الميدان

 الجمع والطرح النشاط
 د45 المدة
 6و 5 الحصة

كتاب التلميذ، السبورة، كراس  الوسائل
 المحاولة، ألواح

 

الهدف 
 التعليمي

يحصل على فرق عددين باعتماد أسلوب 
 المكمل إلى المجموع أو الطرح مباشرة

الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة 
 باألعداد والحساب

من النتائج يتحقق  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب على 

موظفا اللوحة 
مكتسباته 

 السابقة

 التعليمة:
 يحول كتل مستعينا بالجدول

 ول ثم اقرأها:اكتب األوزان اآلتية في جد
1400g , 8kg , 2kg 2g , 9kg 900g 

 

   G   Kg 

   0 0 4 1 

      8 

   2   2 

   0 0 9 9 

مرحلة 
 االنطالق

يفهم نص 
المشكلة 

معتمدا على 
 الرصيد السابق

 
 

يبحث عن فرق 
عددين بالطرح 

 المباشر

 
 

يبحث عن فرق 
عددين 

بأسلوب 
 المكمل

 

 
يوظف 

مكتسباته لحل 
إشكاالت 
 مشابهة

 
 

يستنبط 
الخالصة 

 ويعتمدها

 ف:مرحلة البحث واالستكشا
 يجسد المعلم الشكل المقابل أمام التالميذ ✓

يوما من شهر رمضان، أرادت سهام ومريم حساب  19بعد صيام 
 عدد األيام المتبقية قبل حتى الوصول لعيد الفطر

 مريم اعتمدت الطرح مباشرة
 سهام اعتمدت إضافة أعداد للشريط العددي

 الحظ كلتا الطريقتين وقارن بين النتيجتين -
 أليام المتبقية؟ما هو عدد ا -

 مرحلة البحث )عمل فردي وجماعي بالتوازي(
 طريقة سهام  طريقة مريم

30-19 = (30-10) –  9 
30-19 =     20    –  9 
30-19 =          11 

 

 
أوال نطرح العشرة من ثم 

نطرح التسعة، فنحصل 
 11ثم  20بالتدريج على 

 

 يوجد خطوة واحدة 20ل 19من 

 خطوات 10يوجد  30ل 20ومن 
 خطوة )يوم( 11إذن مجموع الخطوات هو 

يكتشف الطريقة األولى التي تنص على التدرج في عملية الطرح بطرح العشرات ثم  ✓

 المئات
يكتشف أيضا الطريقة الثانية التي يوظف فيها الشريط العددي إلنجاز نفس العملية  ✓

 هندسيا

القة بين الطريقتين من يالحظ ويستنتج أفضل األساليب لحل المشكالت ويستخلص الع ✓
 خالل شرح المعلم.

 يستنبط الخالصة المهمة أثناء طرح االعداد ✓

 مرحلة االنجاز:
 ( بطريقة مريم )الطرح مباشرة(15-37أنجز العملية اآلتية ) -
 ( بطريقة سهام )البحث عن المكمل(20-48أنجز العملية اآلتية ) -

، حبات في صنع الكعك 6بيضة، استخدمت  30اشترت األم 

 في تحضير الطعام 8 واستخدمت
 أحسب عدد الحبات التي استخدمتها األم. -
 أحسب عدد حبات البيض المتبقية مستعمال الطرح بالمكمل -

 تعلمت:
إليجاد فرق عددين نعتمد إما الطرح مباشرة أو الجمع العكسي حيث نبحث عن 

 المكمل للوصول إلى المجموع

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 
 ديافر

 في الحصة الثانية. 39حل التمارين ص 
 مثل العملية على المخطط واحسب النتيجة. 1
 أوجد أعمار األطفال باستخدام الشريط العددي )المخطط(. 2

 بإيجاد نقطة الثقافة العامةأنجز مخططا يسمح أبحث. 

 التدريب
 و

 االستثمار

 شطةمالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األن

  



  8الدرس  الميدان الثاني السنة الثالثة ابتدائي
 السكان والتنمية الميدان

 جغرافيا النشاط
 التضاريس )الجبال والهضاب( الموضوع

 د45 المدة

 كتاب التلميذ، السبورة الوسائل

 

الهدف 
 التعليمي

يتعرف على الجبال والهضاب وخصائص كل نوع 
 ويميز فيما بينها

الكفاءة 
 ميةالختا

 هو ما بين      يمي ز أن بعد المنتج العمل      يقد ر
 .والحضري الريفي المشهد في وبشري طبيعي

االعتزاز بالوطن ومعرفة حدوده وتنوع معالمه،  القيم
 تضاريسه ومحيطه وثقافاتهوالتعرف على 

 

 الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
المراح
 ل

يستهل مفهوم 
الميدان باالطالع 

ى مفهوم عل
التضاريس وعلى 
فوائد هذا التنوع 

 الشكلي

 التعرض للوضعية اْلنطالقية:
% من مساحة الكرة األرضية، 29: تمثل اليابسة نسبة السياق

وهي موزعة بين مظاهر تضاريسية متنوعة، فكيف تؤثر الظروف 
الطبيعية المختلفة على نشاط اإلنسان سواء في الريف أو في 

 المدينة؟ 
 (66اب التلميذ)ص: كتالسند

 : ماذا تشاهد في الصور؟التعليمة
 ما هي مظاهر نشاط اإلنسان في محيطه؟

 ما هي فوائد العمل المنتج؟
 ماذا تعرف عن األلوان التي تلون بها خريطة الجزائر؟

مرحلة 
 االنطالق

يستهل موضوع 
 الدرس

 
 

يناقش محتوى 
 السند المرئي

 
 
 

يستنتج المراد 
من وراء كل 

 سند
 
 
شف مختلف يكت

مميزات كل نوع 
 من التضاريس

 
 

يوظف 
مكتسباته 

السابقة في 
فهم مغزى 
التنوع في 
 التضاريس

 
 

يستنتج 
الخالصة 
 المناسبة

 استكشاف المعارف:
 وقراءة نص التعليمة: 68الجغرافيا صمطالبة المتعلمين بفتح كتاب  ✓

مليون كيلومتر 510بـرغم أن اليابسة ال تشكل إال نسبة قليلة من مساحة األرض والمقدرة 
 مربع، فإن هذا السطح يتميز بالتباين والتنوع، فما هي مظاهره؟

  مناقشة نص المقدمة: ✓
 ما الذي يغلب على سطح األرض؟ كيف هو شكل اليابسة؟ هل هذا مفيد؟ -
 االطالع على السندات األولى ومناقشة كل سند ✓

    
 1الحظ السند 

ماذا تشاهد في  -
 الصورة؟

 و الجبال؟كيف تبد -
كيف نسمي مجموعة  -

 جبال رملية؟

 2الحظ السند 
 هل هذه سلسلة جبال؟ -
 هل هي صحراوية؟ -
 لماذا؟ -
 إذن كيف نسميها؟ -
 فيم تختلف عن السابقة؟ -

 3الحظ السند 
 ماذا تشاهد في الصورة؟ -
هل هذه الجبال  -

 متباعدة؟ كيف هي؟
 ماذا صنعت لنا؟-
 كيف نسميها؟ -

 4 الحظ السند
 هل هذه الكتلة متفرقة؟ -
 هل هي تلية؟ -
 بم هي مكسوة -
 كيف تسمى هذه الكتل؟-

 سم جباال قريبة منك أو قمت بزيارتها واذكر لنا ما يميزها. ✓
 (69التطرق لسلسلة الهضاب باتباع نفس الخطوات )ص ✓

   
 1الحظ السند 

 بم هي مكسوة؟ -
 أين تتواجد هذه الكتل -
 هل فيها قمم؟ -
منخفضة أو هل هي  -

 مرتفعة؟
 ماذا نسميها إذن؟ -

 2الحظ السند 
 هل هذه هضاب؟ -
 كيف عرفت؟ -
 هل هي تلية؟ -
 بم هي مكسوة؟ -
 فيم تستغل؟ -

 3الحظ السند 
 هل هذه المساحات مستغلة؟ -
 هل هي جبلية؟ لماذا؟ -
 هل هي منخفضة أم مرتفعة عن البحر؟ -
 ما هي المحاصيل الفالحية الممكنة هنا؟ -
 كيف تسمى هذه األراضي؟ -

  استنتاج )االختصار والتبسيط(
في بالدنا تتواجد جبال مكسوة بالنباتات في التل وأخرى جرداء في الصحراء، كما تتواجد هضاب 

 شاسعة مرتفعة بعضها في التل وبعضها في الصحراء تستعمل في عدة أعمال.

مرحلة 
بناء 

 التعلمات
 

ينجز النشاط 
بناء على 
 التوجيهات

 تقويم جزئي:
 ما هو الفرق بين الجبال والهضاب؟ -
 فيم ينفع كل نوع من اليابسة؟ -

 يب رتد
 و

 استثمار

  



  2األسبوع  4المقطع  الطبيعة والبيئة المقطع التعليمي:  السنة الثالثة ابتدائي
 فهم المنطوق  الميدان

النص 
 المنطوق

 جنينتي 

 د45 المدة

 1 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

بة لما يسمع، يتفاعل مع يرد استجا
النص المنطوق، يقيم مضمون النص 

 المنطوق

 
مؤشرات 
 الكفاءة

                                               يتصر ف بكيفية تدل  على اهتمامه لما يسمع، يحد د 
موضوع السرد وعناصره، يستخدم الروابط اللغوية 

 المناسبة للسرد
الكفاءة 
 الختامية

يفهم خطابات منطوقة من مختلف األنماط ويركز على 
 سردي ويتجاوب معهاالنمط ال

يعتز بلغته العربية، يتحلى بروح التعاون والتضامن  القيم
 والعمل الجماعي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يستمع 

للوضعية 
 ويناقشها.
ويجيب عن 

 األسئلة 

وضعية مناقشة التالميذ حول ال (.52الوضعية االنطالقية المشكلة )دليل ص : السيـاق

 اإلنطالقية.
 تصورا ت المتعلمين.: السند

 ما هي الفصول األربعة؟ ما هي أهميته نعاقبها في حياة الكائنات الحية؟ : التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يستمع إلى 
النص ويبدي 

 اهتماما
 

 
 

يجيب بجمل 

بسيطة تترجم 
المعنى العام 

 للنص
 
 

 
يعيد بناء أحداث 

 النص المنطوق
 
 

 
م يستخلص القي

 ويعمل بها

 فهم المنطوق: 
التواصل البصري بينه وبين متعلميه مع ( من طرف المعلم جنينتيقراء النص المنطوق ) ✓
 داء الحس حركي والقرائن اللغوية.االستعانة باألب

 : النص المنطوق
 .ال أعرف ماذا في جنينتي ثمار، عنب تين، تفاح، وتوت.

 أو عنب وتوت أختار، أنا ولد محتار، ما بين تفاح وتين 
 هل تعرف ماذا أختار؟  -
 هنا عنب أشقر يناديني، هناك تفاح أحمر يناجيني  -

 !هنالك توت وتين يناديني..تعال، تعال نحن ثمار طيبة 

 الفكاهتان اللتان اشتهتهما هما التفاح والخوخ أكلت -

 منهما حتى شبعت، ورحت أجري فوق العشب األخضر 
 ألهو مع رامي وفادي حتى تعبنا وجعنا، فتذكرنا ثمار 

 الجنينة الشهية، هرعنا إليها، قطفنا منها أجاصا وتينا 
 عنبا وتوتا،....أكلنا أكلنا، حتى انتفخنا، وما طقنا أن 

 ! نمشي، أو نخرج من الجنينة.........

 يسأل المعلم: : أستمع وأجيب

 خصيات المذكورة في النص.عما يتحدث النص؟ ما هو عنوانه؟ سم الش •
 تجزئة النص المنطوق وطرح األسئلة: 

 ماذا يوجد في الجنينة؟  •

 لماذا أحتار الطفل؟  •
 ما هما الفكاهتان اللتان اشتهاهما؟  •

 مع من راح يلهو؟ أين؟ ماذا فعلوا عندما أحسوا بالجوع؟  •

 ماذا حدث لألطفال بعد أن أكلوا الكثير من الفواكه؟  •
 الثمار تأكل، لماذا؟  لو كنت هناك من أي •

 ما هي الثمار التي تكثر في فصل الصيف؟  •
 كيف يبدو المكان؟ ما هي الفواكه التي تظهر في الصورة؟ أعبر عن المشهد: 

 من هي الشخصيات التي تظهر في الصورة؟ ماذا يفعلون؟ 

  استرجاع المعلومات: 
 ن المعلمإعادة النص المنطوق من قبل بعض التالميذ مع توجيه وتصحيح م ✓

 : استخالص القيم من النص
 في فصل الصيف تكثر الفواكه الشهية وهي صحية ومفيدة للجسم.

مرحلة بناء 
 التعلمات

يسترجع أحداث 
 النص المنطوق
 تقويم اإلنجاز.

  44إنجاز النشاط أفهم وأجيب كراس النشاطات ص 

 

 التدريب
 و

 االستثمار



  2األسبوع 4المقطع  الطبيعة والبيئة : المقطع التعليمي السنة الثالثة ابتدائي
 تعبير شفوي )أستعمل الصيغ( الميدان

 الشرق الغرب الشمال الجنوب 
 اللذان، اللتان  الصيغ 
 د45 المدة

 2 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

 يتواصل مع الغير، يفهم حديثه

 
مؤشرات 
 الكفاءة

                                             يستخدم القرائن المناسبة للسرد، يعب ر عن رأيه 
 الشخصي

الكفاءة 
 الختامية

                                     يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة في 
 وضعيات تواصلية دالة

يعتز بلغته، يتحلى بروح التعاون والتضامن والعمل  القيم

 الجماعي، يركب كالما يتالءم مع وضعية التواصل

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر النص 

المنطوق ويجيب 

 األسئلة.عن 

 العودة إلى النص المنطوق )جنينتي (.

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.

 ماذا يوجد في الجنينة؟ ما هي الفاكهة التي تشتهيها؟ 

مرحلة 

 االنطالق

يجيب عن 

 األسئلة

 

 

 

يكتشف الصيغ 

ويوظفها في 

جمل تامة 

 المعنى 

 

 

 

يعبر عن 

المشاهد موظفا 

 ما تعلمه

 

 

 

يعبر موظفا الصيغ 

في جمل تامة 

 المعنى 

 المرحلة األولى

 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة.

 ما هما الثمرتان اللتان اشتهيتهما؟  -

 اشتهيتهما تفاح وخوخ. اللتانالثمرتان  -

 من هما الولدان اللذان لعبا معك في الجنينة؟  -

 هما رامي وفادي. لعبا معي في الجنينة اللذانالولدان  -

 من هما البطالن اللذان استشهدا مع عمر ياسف في معركة الجزائر؟  -

استشهدا مع عمر ياسف في معركة الجزائر هما علي البوانت  اللذانالبطالن  -

 وحسيبة بن بوعلي.

 طرح أسئلة توجيهية أخرى لتثبيت الصيغ.

 مطالبة المتعلمين بجمل تحوي الصيغتين )اللذان، اللتان (

 تعمل الصيغ: أس

 )اللذان، اللتان ( عبر عن الصور مستعمال

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يتدرب على 

استعمال الصيغ 

في وضعيات 

مشابهة 

 ويستثمرها 

  44العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز التمرين أستعمل الصيغ ص 

 التدريب
 و

 االستثمار

  



  2األسبوع 4المقطع  والبيئة  الطبيعةالمقطع التعليمي:  السنة الثالثة ابتدائي
 تعبير شفوي )إنتاج شفوي( الميدان

 
اْلنتاج 

 الشفوي 
 الفواكه 

 د45 المدة
 3 الحصة

 يتواصل مع الغير ويفهم حديثه مركبة الكفاءة

 
مؤشرات 
 الكفاءة

يسرد قصة انطالقا من مشاهد ترشد للقيم 
 االجتماعية 

الكفاءة 
 الختامية

سندات متنوعة في                      يسرد  حدثا انطالقا من
 وضعيات تواصلية دالة

يبحث عن المعلومة ويوظفها في التعبير الشفوي،  القيم

 التعامل وحسن الجوارداب آيتحلى ب

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يحسن االستماع.

يسترجع أحداث 

 النص المنطوق 

  كه .في جنينتي يوجد الكثير من الفوا: السيـاق

 النص المنطوق: السنـــد

 عدد الفواكه الموجودة في الجنينة؟ : التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يعبر معتمدا على 

 المشاهد واألسئلة

 مستعمال الصيغ.

 التعليمة: 

 سم الفواكه الموجودة في الصورة  -

 ما هي الفاكهة التي تحبها؟ لماذا؟  -

الفواكه لذيذة فهل يستفيد الجسم  -

 منها؟ 

 ستمتع بمذاقها فقط؟ أم ن -

يشتهر كل فصل من فصول السنة  -

 بفاكهة 

 معينة، أسمي بعض الفواكه والفصل الذي 

 تكثر فيه؟ 

 صف فاكهة لزميلك دون أن تذكر اسمها  -

 و عليه أن يكتشفها 

 طرح أسئلة أخرى يراها المعلم مناسبة 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 تقويم التعبير

 

 وتداولها ما بين التالميذ، تحت توجيه وتصحيح من المعلم: بناء فقرة من الصور السابقة 

 أنعم هللا علينا بفواكه كثيرة ومتنوعة منها البطيخ األحمرو الموز و.....

أنا أحب التفاح والفراولة و.............و لها طعم لذيذ وهي مفيدة جدا للجسم 

صل الربيع وتمنحنا الطاقة، وكل فاكهة تكثر في فصل من فصول السنة ففي ف

يكثر التين والفراولة ذات الطعم الرائع، وفي فصل الشتاء البرتقال والتفاح، 

وفقي فصل الخريف يكثر...أما فصل الصيف فهو فصل الفواكه فيكثر فيه كل 

 أنواع البطيخ والمشمش والخوخ.........

التدريب 
 واالستثمار

  



  2األسبوع 4المقطع  لبيئة الطبيعة واالمقطع التعليمي:  السنة الثالثة ابتدائي
 والتعبير الكتابي فهم المكتوب الميدان

 +إثراء(+كتابةقراءة )أداء+فهم النشاط
 الفصول األربعة 

 د90 المدة

 5و 4 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات 
الواردة في النص المكتوب ويستعمل 

 المعلومات الواردة في النص المكتوب

 
مؤشرات 
 الكفاءة

يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ويحترم شروط القراءة 
الجهرية، يحترم عالمات الوقف ويعبر عن فهمه 

 لمعاني النص السردي ويحترم شروط العرض
الكفاءة 
 الختامية

يستعمل القرائن اللغوية والغير لغوية لفهم معاني 
الكلمات الجديدة، يكتب الحروف كتابة مناسبة من 

 الشكل  حيث
ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية المستمدة  القيم

 من مكونات الهوية الوطنية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحسن االستماع 

ويجيب عن 
 السؤال.

 قلت المياة التي تدير طاحونة السي لونيس فاستاء أمام هذه المعضلة : السياق

 احونة السي لونيس .النص ط: السند
 ؟ أذكر فصول السنة األخرى؟ في أي فصل حدثت هذه المعضلةمة: التعلي

مرحلة 

 االنطالق

 يعبر عن الصور

 
 

يلتزم بقواعد 

 القراءة الصامتة
 
 

يكتشف 
الشخصيات ويعبر 

 عنها
 
 

يستمع ويبدي 
 اهتماما 

 
 

يحترم شروط 

 القراءة الجهرية
 
 

ويقرأ قراءة  
سليمة 

 مسترسلة
 
 

ظف الكلمات يو
 الجديدة في جمل

 
 

 يجيب عن األسئلة

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 65فتح الكتاب ص  ✓

 ماذا يظهر في الصورة ؟  •

 صف الجو الظاهر في كل جزء من الصورة؟  •
 لماذا تبدو البنت مسرورة؟ ما هو الفصل الذي •

 أسرها؟ 

 تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص ✓
 قراءة الصامتة.ترك فسحة للتالميذ لل ✓

 ما هو عنوان النص؟  •

 عم يتحدث النص؟  •
 ما هو الفصل الذي ذكر مرتين؟  •
قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم  ✓

 مستعمال اإليحاء لتقريب المعنى
مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة، فقرة/فقرة)يبدأ بالمتمكنين حتى ال يدفع  ✓

 المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء(
 ليل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة تذ ✓

 شرحها الكلمة   شرحها الكلمة

 العنيفة  الهوجاء   تجول، تدور  تحوم 

 غطتها  كستها   زهرة النبات قبل أن تتفتح براعم 

 أعالي الجبال  القمم  الرمال المتراكمة الكثبان 

 بة الرط التربة الندية   تدحل في األعماق  تغوص 

 يابسة، حل، الجافة.، ابحث عن أضداد الكلمات التالية في النص: اكتسب •
 مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة. ✓
 .66األسئلة مرافقة للنص)أقرأ وأفهم(ص ✓

 ماذا يحدث لألشجار في فصل الربيع؟ -
 بم يتميز فصل الصيف؟ من يستعد ليعرض جماله؟ -
 فواكه الموجودة في فصل الخريف؟ ماذا يحدث لألشجار والعصافير؟ما هي ال -

 كيف تكون درجة الحرارة في فصل الشتاء؟ وماذا يحدث لألرض؟ -
 ما الذي يتراكم على قمم الجبال؟ وماذا يزحف في المنخفضات؟ -

 رحبت الكاتبة بالربيع، فماذا قالت؟ لماذا؟
، السنونوة، النسر، الببغاء .جد لكل طائر صفاته: البومة، الطاووسأثري لغتي: 

 النعامة.

 –يعيد نطق ما نسمع  –تطلق صوتها المخيف ليال  –تغرس رأسها في التراب 
تحوم في  –يستعرض بهاء ريشه  –يحدق من أعلى السماء ليصطاد فريسته 

 فصل الربيع 

مرحلة بناء 

 التعلمات
 

 يجيب عن األسئلة

ينسخ الفقرة 
محترما رسم 

 الحرف

 
 اط.ينجز النش

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع. ✓

  48إنجاز النشاط أفهم النص ص  ✓
 من دفتر األنشطة اللغوية 

 نسخ الفقرة األولى من النص التركيز على  ✓
 حرف الهاء على كراس القسم 

التدريب 

 واالستثمار

  



  2األسبوع 4المقطع  الطبيعة والبيئة المقطع التعليمي:  السنة الثالثة ابتدائي
 فهم المكتوب الميدان

 نحوية تراكيب +تعمق في النص()قراءة النشاط
 الفصول األربعة +الجملة االسمية 

 د90 المدة

 7و 6 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة الواردة في النص 
المكتوب، يستعمل المعلومات الواردة في النص 

اللغة ويقيم مضمونه، يتحكم في مستويات 
 الكتابية

 
مؤشرات 
 الكفاءة

يعبر عن فهمه لمعاني النص 
ويستثمره في اكتساب الظواهر 

 اللغوية المختلفة
الكفاءة 
 الختامية

يتعمق في الفهم، يتعرف على جمع 
 التكسير ويوظفه ويميزه عما سبق

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم
 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.

 ما هي الفصول األربعة؟ كيف تتوالى الفصول؟ 

مرحلة 

 االنطالق

يستمع ويبدي 

 اهتماما

 

 

يقرأ فقرات من 

 النص قراءة صحيحة

 

 

 عن األسئلة جيبب

 

 

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل

 

 

الجملة يكتشف 

االسمية ويوظفها 

 توظيفا صحيحا 

 

 

يوظف الجملة 

االسمية في جمل 

 تامة المعنى.

 +تعمق في النص(أداءالمرحلة األولى )قراءة 

 يعود المعلم إلى النص ويقرأه كامال قراءة جهرية مسترسلة

 )تجسيد األهداف الحس حركية(لمتعلمين من طرف ا تليها قراءة جهرية معبرة

 يطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص.

 ما هي فائدة كل فصل من الفصول؟  •

 هل يمكن أن نستغني عن أحد الفصول؟ لماذا؟  •

 اشرح العبارة التالية )تستيقظ مع الطبيعة( •

 شرح بعض الكلمات الجديدة وتوظيفها في جمل.

 أو الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية( المرحلة الثانية)بناء الفقرة

 الجمل المحتوية الظاهرة .العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء  ✓

 صف األشجار في فصل الشتاء؟ األشجار عارية.

 صف البراعم في فصل الربيع؟ البراعم طرية.

 كيف يكون النهار في فصل الصيف؟ النهار طويل.

 أي فصل تحب؟ فصل الربيع.

 على السبورة  الجملكتابة  ✓

 اسم (/حرف /فعلما نوع كلمات هذه الجمل؟ ) ✓

 مراجعة سريعة حول ما تم دراسته من خالل الجمل. ✓

 استخرج من الجمل جمع تكسير، اسم مذكر وآخر مؤنث. •

 اسم (/حرف /فعل)ما نوع الكلمات في بداية كل جملة  •

 ماذا نسمي هذا النوع من الجمل؟  •

 فعلية  جمال   جمال اسمية 

 مطالبة المتعلمين بجمل اسمية . 

 استنتاج الخالصة وتدوينها: 

 الجملة االسمية هي الجملة التي تبدأ باسم )انسان، حيوان.شيء( 

 لطيف  الجوبارد  الشتاءمثل: 

 تدريب: 

 عين البطاقات التي تتضمن جمال فعلية.

ل فصل الخريف ح –الطبيعة زاهية  –الحرارة شديدة  :عين الجمل االسمية فقط 

 الغيوم كثيفة الثمار حلوة –حلقت السنونوة      –

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يجيب عن األسئلة

يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 

 تصوراته

 ينجز النشاط.

  أوظف الجملة االسمية  45إنجاز التطبيقات كراس األنشطة ص 

 

التدريب 
 واالستثمار

  



  2األسبوع 4المقطع  الطبيعة والبيئة التعليمي: المقطع  السنة الثالثة ابتدائي
 فهم المكتوب الميدان

 قراءة )أداء وفهم( +صرف النشاط
الفصول األربعة + التاء المفتوحة في 

 األفعال 

 د90 المدة
 9و 8 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة الواردة 

في النص المكتوب، يتحكم في مستويات 
 لغة الكتابية.ال

 
مؤشرات 
 الكفاءة

يعبر عن فهمه لمعاني النص وينطق الحروف 
اسم يتعرف على ومن مخارجها الصحيحة، 

 المفعول 
الكفاءة 
 الختامية

يقرأ نصوصا من مختلف األنماط، مع التركيز 
                                       على النمط السردي، وتتكو ن من ست ين إلى 

ثمانين كلمة أغلبها مشكولة، قراءة سليمة 
 ويفهمها

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم
 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وتلخيصه بأسئلة هادفة

 ما يميز فصل الصيف وفصل الشتاء؟  •

مرحلة 
 االنطالق

يكتشف 
ت الشخصيا

 ويعبر عنها
 

 
من  ةيقرأ فقر

النص قراءة 

سليمة 
 لةومسترس

 
 

يجيب عن 

 األسئلة
 
 

يحدد عنوان 
 فقرات النص 

 
 

يتعرف على 

التاء المفتوحة 
 في األفعال 

 
يكتب التاء 
 المناسبة

 
 

يستنتج قاعدة 

 مختصرة

 داء وفهم(أالمرحلة األولى)قراءة 

 النص قراءة صامتة. وقراءة 65يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  ✓
 معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(لألستاذ  تليها قراءة جهرية ✓
يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى من  ✓

 لم يقرأ في الحصتين السابقتين.
 يطرح المعلم األسئلة. ✓

 في أي فصل نحن اآلن ؟ بما يتميز؟  •
 عطاء عنوان لكل فقرة. مطالبة المتعلمين بإ

 (التاء المفتوحة في األفعال الفقرة أو الجمل المتضمنة  المرحلة الثانية)بناء
 العودة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة. ✓
 كيف وصف فصل الخريف في النص ؟  ✓

 األفعال المنتهية بالتاء المفتوحة فقط: تدوين الجمل وتلوين  ✓

 
 ي أواخر الكلمات الملونة؟ كيف كتبت التاء ف ✓
 فعل (/حرف /اسمما نوع كلمات هذه الجمل؟ ) ✓

 الوصول بالمتعلمين إلى االستنتاج 
 

 أكتب التاء المفتوحة في األفعال وأنطقها دائما
 ت، خف ت، نهض تمثل: فا

تدريب:  •

 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يوظف ضمائر 

المتكلم توظيفا 
 صحيحا 

 
  45النشاطات ص إنجاز النشاط إمالء كراس 

 التدريب

 و
 االستثمار

  



  2األسبوع 4المقطع  الطبيعة والبيئة المقطع التعليمي:  السنة الثالثة ابتدائي
 التعبير الكتابيفهم المكتوب و الميدان

 فهم( +تعبير كتابيو قراءة)أداء النشاط
 د90 المدة
 11و 10 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

حكم في يقيم مضمون النص المكتوب، يت
مستويات اللغة الكتابية وينتج منصوصات 

 حسب وضعية التواصل

 
مؤشرات 
 الكفاءة

يوظف معجمه اللغوي المناسب وينظم 
 إنتاجه وفق النمط السردي

الكفاءة 
 الختامية

 ينظم إنتاجه وفق نمط النص السردي

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم

 وطنيةالمستمدة من مكونات الهوية ال

  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر أحداث 

النص المقروء 
 ويلخصها

 تلخيص النص المقروء بأسئلة موجهة ✓

 ما يميز فصل الخريف و فصل الربيع ؟  •

كيف 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ النص 

 قراءة معبرة
 
 

يستخلص 
القيمة 

 األخالقية
 

 
 ويعمل بها

 

 
يتعرف على 

 تعليماتال
 
 

يعبر عن الصور 
شفويا مقدما 

نصائح 
وتعليمات 

للمحافظة 
 على البيئة 

 المرحلة األولى: قراءة 
 قراءة النص قراءة معبرة من طرف المعلم.و 65العودة إلى النص المكتوب ص  ✓

 قراءات فردية وافرة من بعض التالميذ. ✓
 طرح أسئلة الستخالص القيمة  ✓

ل تتعاقب لتستمر الحياة ولكل فصل مميزات من نعم هللا علينا أن جعل الفصو
 تميزه عن غيره من الفصول 

 
 كتابة القيمة الخلقية على السبورة قراءتها ومطالبة التالميذ التحلي بها. ✓

 
 المرحلة الثانية: التدريب على التعبير الكتابي

 تفويج التالميذ ✓

 
  

 
 ؟إالم تشير الالفتة األولى ما رأيك في تصرف األطفال؟

 ما هو السلوك السيء في الصورة الثانية؟ لماذا؟

 إالم تشير الصورة الثالثة؟
 إالم تشير الصورة الرابعة؟

مرحلة بناء 

 التعلمات

يقدم توجيهات 

كتابية 
للمحافظة 

 على البيئة 

يقدم المتعلمين التوجيهات المطلوبة كتابيا مستعينين بالالفتات تحت توجيه ومراقبة 

 المعلم.
 قرة المتحصل عليها من طرف بعض المتعلمين.قراءة الف

 

التدريب 
 واالستثمار

 

  



  1األسبوع  4المقطع  الطبيعة والبيئة المقطع التعليمي:  السنة الثالثة ابتدائي
 فهم المكتوب الميدان

 ( الطبيعةمحفوظات ) النشاط
 د45 المدة
 12 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

 يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات
الواردة في النص المكتوب، ويوظف 

 الرصيد الجديد الوارد في النص.

 
مؤشرات 
 الكفاءة

يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ويتفاعل مع معاني 
 النص

الكفاءة 
 الختامية

يقرأ نصوصا من مختلف األنماط، مع التركيز على 
                                             النمط السردي تتكو ن من ست ين إلى ثمانين كلمة 

 ءة سليمة ويفهمهاأغلبها مشكولة، قرا

يعتز بلغته، وينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم
 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

 تحدث الكاتب في نص )الفصول األربعة (عن الشجرة .: السياق

 ألربعة ()الفصول االنص السند: 

 كيف وصف الشجرة في فصل الربيع والخريف؟ التعليمة: 

مرحلة 
 االنطالق

ينصت ويحسن 

 االستماع.

 

 

يشارك في شرح 

 المفردات

 

 

يجيب عن 

 األسئلة.

 

 

 حفظ. يستظهر ما

 المرحلة األولى.

 باستعمال الوسيلة المناسبة. المقطوعةيعرض المعلم 

 هم التالميذ.لقياس مدى ف تقديم شرح مبسط وطرح أسئلة

 قراءة القصيدة من قبل المعلم وبعض التالميذ

 

 مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة: 

 عم تتكلم القصيدة؟  -

 صف الصورة المصاحبة للقصيدة؟  -

 كيف وصف الكاتب الشجرة؟  -

 هل تستمر الحياة بدون الشجرة؟ لماذا؟  -

 مناسبة. أسئلة أخرى يراها المعلم

 المبهمة وإعادة تخليص القصيدة بأسلوب نثري بسيط. شرح الكلمات

األشجار من نعم هللا علينا فهي تمأل األرض اخضرارا وتعطينا ثمارا مختلفة األشكال 

 واألذواق .........

 المرحلة الثانية.

يتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء على أن يستظهر التالميذ كامل المحفوظة في أخر 

 .المقطع

مرحلة بناء 

 تعلماتال

يؤدي المحفوظة 

 أداء سليما

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع

 المحفوظ. ءاستظهار الجز

التدريب 
 واالستثمار

  



  بطاقة تقنية للمقطع التعلمي الرابع : الطبيعة والبيئة
  مستوى الكفاءة الشاملة 

 
سترسلة نصوصا أصلية أغلبها مشكولة، ويفهمها.و يتنج نصوصا يتواصل مشافهة في وضعيات متنوعة بلسان عربي، ويقرأ قراءة سليمة وم

 متوسطة الطول في وضعيات تواصلية دالة. ومشاريع لها دالالت اجتماعية 
 

 مستوى الكفاءة الختامية

 ميدان التعبير الكتابي ميدان فهم المكتوب ميدان التعبير الشفوي ميدان فهم المنطوق

 
يفهم خطابات في مستواه 

ي، وعمره الزمني الدراس
والعقلي ويتفاعل معها. 

بالتركيز على النمط 
 .السردي

 

يحاور ويناقش ويقدم توجيهات 
ويسرد قصصا أو أحداثا بلسان عربي 
قي موضوعات مختلفة اعتمادا على 
مكتسباته المدرسية ووسائل اإلعالم 
 .واالتصال في وضعيات تواصلية دالة

يقرأ نصوصا أصلية، قراءة سليمة 
سلة من مختلف األنماط ومستر

ويفهمها، بالتركيز على النمط 
السردي تتكون من ستين إلى 
 .تسعين كلمة أغلبها مشكولة

ينتج نصوصا متوسطة الطول منسجمة 
كلمة أغلبها  60إلى  40تتكون من 

مشكولة، من مختلف األنماط بالتركيز 
على النمط السردي في وضعيات 

تواصلية دالة. ومشاريع ذات دالالت 
 .اجتماعي 

 مركبات الكفاءة

 
يتفاعل مع النص المنطوق 

 ويميزه عن غيره 
يميز النص السردي عن 

 غيره 
يقيم مضمون النص 
 السردي المنطوق 

 

يتواصل مع الغير مستعمال أدوات 
 .السرد

 يغير مقاطع من النص السردي 
 يستخرج قيما ويمتثل لها 

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات 
في النص المكتوبالواردة  . 

يوظف الرصيد الجديد الوارد في 
 النص المكتوب 

يطرح فرضيات يستعمل إستراتيجية 
القراءة ويقيم مضمون النص 

 .المكتوب

يتعرف على مختلف أشكال الحروف 
 والضوابط للكتابة العربية 

 يتحكم في مستويات اللغة الكتابية 

 الكفاءات العرضية والقيم والمواقف

العرضيةالكفاءات   القيم والمواقف 

 ذات طابع فكري 

 

 
ينمي قدراته التعبيرية مشافهة وكتابة 

 في التعبير الشفوي والكتابي 
بإنتاج نصوصا تحترم خصائص 

يجب  –الوضعية وسالمة اللغة 
يتدرب على  –القراءة والمطالعة 

 .القراءة بأنواعها

ويقدره ا  يعتز بلغته وبمكونات الهوية الجزائرية الهوية الوطنية
ينمي قيمه الخلقية والدينية  -ويخترك رموزها

والمدنية المستمدة من مكونات الهوية الوطنية 
يتحلى باألخالق الدينية والمدنية  –ويدافع عنها 

 .للوطن واألمة

  ذات طابع منهجي 
يستخرج معلومات ويوظفها في 

يتدرب  –التعبير الشفوي والكتابي 
ه وفق على استخدام الزمن ويستخدم

يستخدم وسائل  –قواعد محددة سلفا 
 اإلعالم واالتصال. 

يتدرب على األساليب المناسبة بنا  ذات طابع تواصلي 
يرد  –يستجيب للوضعية التواصلية 
يركب  –على األسئلة بما يفي الغرض 

  -كالما بنا يناسب وضعية التواصل 
 

عي يتخلى بروح التضامن والتعاون والعمل الجما المواطنة
يساهم في الحياة الثقافية –والصدق في المعاملة 

ينتهج أساليب  –في المدرسة أو الحي أو القرية 

 .الحوار وينبذ العنصرية والعنف بمختلف أشكاله

 ذات طابع 
 اجتماعي شخصي 

يتكفل باالنشغاالت الشخصية 
يوظف  –والفوجية والجماعية 

المعلومات المكتسبة لتحقيق 
 مشروعه الشخصي. 

لتفتحا  يحترم ثقافات وحضارات العالم  على العالم 
يتقبل الخالف ويسعى إلى التعايش السلمي مع 

 اآلخرين 
 يتفتح على اللغات األجنبية والثقافات األخرى 

يستخلص من تجارب اآلخرين ما يكمنه من فهم 
 .عصره وبناء مستقبله

  



 الموارد 
 المنهجية المعرفية

 النصوص المنطوقة: زيارة إلى أدرار – جنينتي– شبكة الحياة
 األساليب: )اليوم، األسبوع، الشهر، السنة (

 األسماء الموصولة )اللذان، اللتان( 
 سرعة وقوع الحدث )ما إن، حتى ( 

 النصوص المكتوبة: طاحونة السي لونيس
سرطان البحر –الفصول األربعة  –    

  المحفوظات: الطبيعة – نشيد الشجرة
 التراكيب النحوية: الجملة الفعلية – الجملة االسمية

جمل اسمية أخرى - . 
  الصيغ الصرفية ضمائر المتكلم – ضمائر المخاطب

  الظواهر اإلمالئية: التاء المفتوحة في األفعال
  :الرصيد اللغوي: رصيد خاص ب

الحيوانات البحرية–الطيور  -البيئة والطبيعة  . 
 .نص اإلدماج: حبيبة زيتون

  المشروع الكتابي: كتابة الفتات.
  
 

 يالحظ السمات الرئيسية للغة العربية وكيفية استخدامها من خالل محاكاة النطق 
يتوقع المعنى من خالل المفاتيح اللغوية مثل )السياق، والصور التي تساعد في فهم 

 المعنى ( 
 يقرأ جهرا النصوص المألوفة لمعرفة المعنى.

قراءة لتخمين المعنىيستخدم مجموعة من المفاتيح أثناء ال . 
 يفهم العبارات والتعليمات في إطار السياق.

 .يخلل ويرتب األفكار
 .يوازن ويقارن الستخالص األحكام

 يالحظ ويفسر ويبرر.
- 

 .يصمم مواضيع لتوظيف خطاطات األنماط
 .ينجز مهاما متعددة وفق تعليمات

 

 الوضعية المشكلة األم والمهمات المنبثقة عنها 
 نص المشكلة 

قها بها، وبما يتركه لألجيال القادمة جلست مع أختك تشاهدان وثائقيا يبين مدى تأثر اإلنسان بالبيئة وتأثيره فيها، وكيف أنه يستغل الطبيعة دون التفكير باألضرار التي يلح  
 .فسألتك أختك ما معنى هذا الكالم وكيف يكون اإلنسان مؤثرا ومتأثرا ببيئته

  المهمات:  
 فية استفادة اإلنسان من الطبيعة ويؤكد على ضرورة البحث عن مصادر الطاقة املتجددة كبديل عن الطاقات القابلة للنفاذ.يوضح كي -1
 يربز أمهية تعاقب الفصول األربعة يف استمرارية حياة الكائنات. -2
 يوضح كيفية تسبب اإلنسان يف اإلخالل بالتوازن البيئي . -3
 على مجال احمليط ويبني أمهية نظافته .يكتب الفتات يدعو فيها للمحافظة   -4
 جيند ويوظف مكتسباته املعرفية يف وضعيات تواصلية دالة.  -5
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  المنطوق فهم الميدان
 النص

 المنطوق
  الحياة شبكة

 د45 المدة

 1 الحصة
 مركبة

 الكفاءة
 النص مع يتفاعل ،يسمع لما استجابة يرد

 المنطوق النص مضمون يقيم ،المنطوق

 
 مؤشرات

 الكفاءة
 ،يسمع لما اهتمامه على      تدل   فيةبكي       يتصر ف
 الروابط يستخدم ،وعناصره السرد موضوع      يحد د

 للسرد المناسبة اللغوية
 الكفاءة

 الختامية
 ويركز األنماط مختلف من منطوقة خطابات يفهم
 معها ويتجاوب السردي النمط على

 التعاون بروح يتحلى ،العربية بلغته يعتز القيم
 الجماعي والعمل والتضامن

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمية الوضعيات التقويم

 للوضعية يستمع
 يناقشهاو

 عن ويجيب
  األسئلة

. اإلنطالقية الوضعية حول التالميذ مناقشة. (52 ص )دليل المشكلة اإلنطالقية الوضعية :السيـاق
 .الثالثة المهمة على التركيز

 .المتعلمين ت تصورا :السند
 . األخطار هذه عدد ؟بالطبيعة أضرارا يلحق أن نسانلإل كيف :التعليمة

 مرحلة

 االنطالق

 
 إلى يستمع

 ويبدي النص
 اهتماما
 

 
 

 
 
 

 بجمل يجيب
 تترجم بسيطة

 العام المعنى
 للنص
 

 
 

 
 أحداث بناء يعيد
 المنطوق النص

 القيم يستخلص
 بها يعملو

  المنطوق: فهم

 بينه البصري التواصل مع المعلم طرف من (الحياة شبكة) المنطوق النص قراء ✓

 .اللغوية والقرائن حركي الحس داءباأل االستعانةب متعلميه وبين
 :المنطوق النص

ى     كن ا  حتى وصلنا إن وما ،قريتنا من القريبة الغابة في       نتمش 
ب ان من مجموعة رأينا  أنتم: "      الص يد بنادق يحملون         الش 

 ين        الص ي اد باتجاه ركضت     ثم   نورة صرختى"، بأذ تقومون
 الحياة شبكة يطال كبير خطر !انظروا: "ثقة بكل لهم وقالت
ادة      أي ها بأكملها  .       الس 

 آنستي يا هذا تقولين لماذا: "اهتمام      بكل   منهم واحد      فرد  
 "؟!        الص غيرة
 تأكل         والد ودة ،       الد ودة يأكل الذي العصفور تقتلون أنتم

 إلى        الت ربة انجراف في يتسبب الشجرة وموت ،الشجرة
 .األسماك موت إلى      يؤد ي وهذا ،المطر ينهمر دماعن البحر
 من حيرة في           الص ي ادين تاركة ،مشوارنا نكمل كي أدراجها وعادت ،ذلك نورة قالت
 .أمرهم
 :وأجيب أستمع

  المعلم: يسأل

 ؟عنوانه هو ما ؟النص يتحدث عما -

 :األسئلة طرحو المنطوق النص تجزئة ✓
 ؟اجتمعوا مكان أي في ،النص في المذكورة الشخصيات سم -
 ؟هناك الشبان يفعل كان ماذا -

 ؟به يقومون كانوا الذي األذى هو ما -
 ؟الفعل بهذا يتضرر من -
 ؟لماذا ؟كالمها في محقة نورة هل -

 ؟الحياة شبكة تشكل التي الكائنات هي ما ؟الحياة بشبكة المقصود ما -
  :المشهد عن أعبر

  .صفه ؟لصورةا في يظهر الذي المكان هو ما -

  لشباب قائال كنت ما نورة مكان كنت لو ؟منهم اقترب من ؟الثالثة بابالش يحمل ماذا -
 المعلومات: استرجاع

 المعلم من وتصحيح توجيه مع التالميذ بعض قبل من المنطوق النص إعادة ✓
 :النص من القيم استخالص

 ائقحر مثل ،بهذا يبالي أن دون بالطبيعة كبيرا ضررا تلحق التي األفعال ببعض يقوم اإلنسان إن

  الجميع مسؤولية البيئية حماية فإن وعليه النادرة الطيور صيدو الغابات

 بناء مرحلة
 التعلمات

 أحداث يسترجع
 المنطوق النص

 
 . اإلنجاز تقويم

 كراس أجيبو أفهم النشاط إنجاز
  48 ص النشاطات

 التدريب
 و

 االستثمار
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 الصيغ( )أستعمل شفوي تعبير الميدان

 

 (حتى ،إن )ما  الصيغ

 د45 المدة

 2 الحصة

 مركبة

 الكفاءة

 حديثه يفهم ،الغير مع يتواصل

 

 مؤشرات
 الكفاءة

 رأيه عن      يعب ر ،للسرد المناسبة القرائن يستخدم
 الشخصي

 الكفاءة
 الختامية

 وضعيات في متنوعة تسندا من انطالقا حدثا       يسرد  
 دالة تواصلية

 والعمل والتضامن التعاون بروح يتحلى ،بلغته يعتز القيم
 التواصل وضعية مع يتالءم كالما يركب ،الجماعي

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمية الوضعيات التقويم

 النص يتذكر

 ويجيب المنطوق

 . األسئلة عن

 .(ياةالح شبكة) المنطوق النص إلى العودة

 .المنطوق للنص العام المعنى حول أسئلة المعلم يطرح

  ؟ةعالطبي الفعل هذا يضر كيف ؟الثالث الشبان به قام الذي العمل هو ما 

 مرحلة

 االنطالق

 عن يجيب

 األسئلة

 

 

 الصيغ يكتشف

 في ويوظفها

 تامة جمل

  المعنى

 

 

 

 

 عن يعبر

 موظفا المشاهد

 تعلمه ما

 

 

 

 موظفا يعبر

 ملج في الصيغ

  المعنى تامة

 األولى المرحلة

 .األسئلة بطرح المستهدفة الصيغ على المحتوية الجمل بناء

 نورة قالته ما أعد. الشبان من مجموعة فرأت. الغابة في نمشي كنا نورة قالت

 من مجموعة رأينا حتى وصلنا إن ماو قريتنا من القريبة الغابة في نمشي كنا

 .صيد بنادق يحملون الشبان

 .الصيغ لتثبيت أخرى توجيهية أسئلة طرح. 

 (حتى ،إن ما) الصيغتين تحوي بجمل المتعلمين مطالبة

 ؟نفعل ذا ما الصباحية الفترة بداية معلنا الجرس يدق عندما

 .القسم إلى بالدخول هممنا حتى الجرس دق إن ما

 ؟يليها الذي ما 2017 سنة انتهت لما

 2018 سنة حلت حتى 2017 سنة انقضت إن ما

  المعنى تامة جمل في الصيغ بتوظيف المتعلمين طالبةم -

  المطر هطل حتى خرجت إن ما :المنوال هذا على جمال أذكر

 :الصيغ أستعمل

 ردت حتى الهاتف رن إن ما :مثل (حتى. . . . إن ما) مستعمال الصور عن عبر

  أختي

 

 بناء مرحلة

 التعلمات

 على يتدرب

 الصيغ استعمال

 وضعيات في

 مشابهة

  ويستثمرها

  48 ص الصيغ أستعمل التمرين وإنجاز األنشطة دفتر ىإل العودة

 

 التدريب
 و

 االستثمار
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 شفوي( )إنتاج شفوي تعبير الميدان
 اإلنتاج

  الشفوي
  بالغابة العناية

 د45 المدة

 3 الحصة
 مركبة

 الكفاءة

 حديثه يفهمو الغير مع يتواصل

 

 مؤشرات
 الكفاءة

 لحماية ترشد مشاهد من انطالقا قصة يسرد
 . البيئةو الطبيعة

 الكفاءة
 الختامية

 في متنوعة سندات من انطالقا حدثا       يسرد  
 دالة تواصلية وضعيات

 التعبير في ويوظفها المعلومة عن يبحث القيم
 الجوار وحسن التعامل دابآب يتحلى ،الشفوي

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمية الوضعيات التقويم

 .االستماع يحسن
 أحداث يسترجع

  المنطوق النص

 . الغابة في الصيادين نورة رأت :السيـاق

 المنطوق النص :السنـــد
  ؟الحياة شبكة الصيادون يضر كيف :التعليمة

 مرحلة
 االنطالق

 على معتمدا يعبر
 واألسئلة شاهدالم

 .الصيغ مستعمال
 نصائح مقدما

 البيئة على للحفاظ
  الطبيعةو

 :التعليمة
 ؟لماذا ؟مقنعا الصيادين مع نورة كالم هل -

 لم الثالثة الشبان فرأيت ،الجولة هذه في أصدقائهاو نورة مع كنت -
 . نصائح لهم قدمو بالمشاهد استعن ،الغابة نظافة على يحافظوا

 ة؟ماذا تشاهد في الصور -
 ماذا يفعل هؤالء الشباب؟ -

 ما رأيك في تصرفهم؟ -
 ما هو الخطر الذي يهدد الغابة؟ -

قدم نصائح للصيادين لحماية الغابة من خطر  -
 الحرائق

 
 ما ذا تشاهد في الصورة؟ -

 ما ذا يفعل الولدان؟ -
 لماذا نغرس األشجار؟ -

 ما رأيك في تصرف الولدين؟ -
 قدم نصائح للصيادين لالعتناء باألشجار.  -

 
 ماذا تشاهد في الصورة؟ -
 ما ذا يفعل الطفل؟ -

 ما رأيك في تصرفه؟ -
 هل هذا التصرف يضر الغابة؟ -
 قدم نصائح للصيادين للحفاظ على الغابة  -

 

 الغابة على للمحافظة نصائح مقدمين الثالث الصور على المتعلمون يعبر
  .الطبيعةو

 بناء مرحلة
 التعلمات

 التعبير تقويم

 وتصحيح توجيه تحت ،التالميذ بين ما وتداولها السابقة الصور من فقرة بناء
  المعلم: من

 تىح وصلنا إن امو للغابة جولة في أصدقائي مع كنت األيام من يوم في

 يرمونو الغابة نظافة على يحافظوا لم الشباب من مجموعة جدناو

 نحوهم فتقدمنا وهائيطف أن دون النار يشعلونو مكان كل في الفضالت

 فيجب الغابة على الحفاظ واجبنا من إن الشباب أيها ائلينق لطف بكل

 األماكن في الفضالت نرمي أنو بها نعتني أنو األشجار نغرس أن علينا

 .مشتعلة تركها أو النار إشعال تجنبو لها المخصصة

 التدريب

 واالستثمار
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 الكتابي والتعبير المكتوب فهم الميدان

 +إثراء(+كتابة)أداء+فهم قراءة النشاط
  البحر سرطان

 د90 المدة

 5و 4 الحصة
 مركبة
 الكفاءة

 المعلومات بناء ويعيد يقرأ ما يفهم
 ويستعمل المكتوب النص في الواردة

 المكتوب النص في الواردة المعلومات

 
 مؤشرات
 الكفاءة

 القراءة شروط ويحترم الصامتة القراءة قواعدب يلتزم
 فهمه عن ويعبر الوقف عالمات يحترم ،الجهرية

 العرض شروط ويحترم السردي النص لمعاني
 الكفاءة
 الختامية

 معاني لفهم لغوية والغير اللغوية القرائن يستعمل
 من مناسبة كتابة الحروف يكتب ،الجديدة الكلمات

  الشكل حيث
 المستمدة والمدنية والدينية الخلقية مهقي ينمي القيم

 الوطنية الهوية مكونات من

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمية الوضعيات التقويم

 يحسن

 ويجيب االستماع
 . السؤال عن

 به تقومون الذي العمل ان للصيادين نورة قالت الحياة شبكة درسنا في :السياق

 .األسماك موت إلى يؤدي

 .المنطوق النص :السند

  ؟البري صيد من تتضرر أن لألسماك يمكن كيف :مةالتعلي

 مرحلة
 االنطالق

 الصور عن يعبر
 

 بقواعد يلتزم

 الصامتة القراءة
 

 يكتشف
 ويعبر الشخصيات

 عنها
 

 يبديو يستمع

  اهتماما
 

 شروط يحترم
 الجهرية القراءة

 قراءة يقرأو 
 سليمة

 مسترسلة

 
 الكلمات يوظف

 في الجديدة
 جمل

 
 عن يبيج

 يتعرفو األسئلة

 حيوانات على
 بحرية

 للنص المصاحبة الصورة ومالحظة 69 ص الكتاب فتح ✓
 ؟الصورة في يظهر اماذ -
 ؟الحيوانات هذه تعيش أين ؟الصورة هذه صف -

 ؟بعضها عدد ؟أشكالها يف رأيك ما -

 النص موضوع عن التالميذ توقعات تسجيل ✓
 .الصامتة للقراءة للتالميذ فسحة ترك ✓
 ؟النص يتحدث عم ؟النص انعنو هو ما -
 .القصة هذه شخصيات اذكر -

 )خيالية( أم ()حقيقة القصة هذه هل -

 المعلم طرف من نموذجية قراءة النص قراءة ✓
 المعنى لتقريب اإليحاء مستعمال

 ،القراءة على بالتداول التالميذ مطالبة ✓
 األخطاء( ارتكاب إلى المتأخرين يدفع ال حتى بالمتمكنين )يبدأ فقرة/فقرة

  الجديدة المفردات وشرح القراءة أثناء الصعوبات تذليل ✓
 شرحها  الكلمة  شرحها الكلمة

  ينزعج لم يتذمر لم  فيه تعيشو الماء تشق  تمخر

  االصطياد في المبالغةو اإلبادة  الفتك   يراقب يرصد
  منحدر في نفسها حول دارتو اندفعت  تدحرجت   غاره  حجره

  بهدوء تحتها دخل  تسلل   عقوبتك  جزائك

 .جاعت ،القنوع ،صديقهم ،أظلمت :التالية الكلمات أضداد عن ابحث -

 .المناسبة باألسئلة له الظاهري والمعنى النص فحوى عن التالميذ مناقشة ✓

 .70ص وأفهم( )أقرأ للنص مرافقة األسئلة ✓
 ؟أحداثها وقعت أين ؟القصة هذه في الرئيسية الشخصية هي من- -

 ؟ذلك من تتذمر هل ؟البحرية ناتالحيوا تتغذى كيف -
 ؟األول اليوم في جائعا البحر سرطان ظل لماذا -
 .ذلك على يدل ما النص من استخرج ،واحدة بسمكة السرطان يكتف لم -

 ؟نهايته كانت كيف ؟لماذا ؟السرطان تصرفات من تضايق من -
 )القناعة( )الشراهة( ()الظلم :على يدل السرطان تصرف -

 :لغتي ثريأ
 البحر قنديل ،الدلفين ،البحر حصان ،البحر نجم ،القرش سمك :حيوان كل اسم جد -

 .  مرجانية شعاب

 بناء مرحلة

 التعلمات
 

 عن يجيب

 األسئلة
 الفقرة ينسخ
 رسم محترما

 الحرف
 

 . النشاط ينجز

 .بالموضوع اإللمام قصد أخرى أسئلة طرح ✓

  48 ص النص أفهم النشاط إنجاز ✓
  اللغوية األنشطة دفتر من ✓

 التركيز النص من األولى الفقرة نسخ ✓
  على

  القسم كراس على غ( ،)ع حرف ✓

 التدريب

 واالستثمار
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 المكتوب فهم الميدان

 نحوية تراكيب +النص( في تعمق)قراءة النشاط
  أخرى اسمية البحر+جمل سرطان

 د90 المدة

 7و 6 الحصة
 مركبة

 الكفاءة
 في الواردة المعلومة بناء ويعيد يقرأ ما يفهم
 في الواردة المعلومات يستعملو ،المكتوب النص

 الكتابية اللغة مستويات في يتحكمو ،النص

 
 مؤشرات

 الكفاءة
 ويستثمره النص لمعاني فهمه عن يعبر
 المختلفة اللغوية الظواهر اكتساب في

 الكفاءة
 تاميةالخ

 الجمل على يتعرف ،الفهم في يتعمق
 إشارة اسم أو بضمير تبدأ التي االسمية
 هاسبق عما اويميزه اويوظفه

 والمدنية والدينية الخلقية قيمه ينمي القيم
 الوطنية الهوية مكونات من المستمدة

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمية الوضعيات التقويم

 عن شفويا يجيب
 . األسئلة

 .للنص الظاهري المعنى حول أسئلة وطرح المقروء النص إلى العودة ✓
  ؟البحر سرطان تصرف في رأيك ما -

 مرحلة
 االنطالق

 يبديو يستمع
 اهتماما

 
 

 من فقرات يقرأ

 قراءة النص
 صحيحة

 
 
 عن جيبب

 األسئلة
 
 

 الكلمات يوظف
 جمل في الجديدة

 
 
 

 بتعرفو يكتشف
 الجملة على

 التي االسمية
 اسم أ يربضم تبدأ

 يوظفهاو إشارة

  صحيحا توظيفا
 

 
 الجملة يوظف

 في االسمية

 تامة جمل
 . المعنى

 النص( في +تعمقأداء )قراءة األولى المرحلة

 مسترسلة جهرية قراءة كامال ويقرأه النص إلى المعلم يعود ✓

 حركية( الحس األهداف )تجسيد المتعلمين طرف من معبرة جهرية قراءة تليها ✓
 .النص معنى في التعمق سئلةأ المعلم يطرح ✓
 ؟لماذا ؟حاجته عن يزيد ما األسماك من يأكل أن البحر لسرطان يحق هل رأيك في -
 .الصغيرة األسماك كل موت من ستتضرر التي الحية الكائنات بعض اذكر -
  البحر سرطان تصرف في رأيك ما -

 .جمل في فهاظيتوو الجديدة الكلمات بعض حشر
 النحوية( الظاهرة المتضمنة الجملة أو قرةالف )بناء الثانية المرحلة

 
 .الظاهرة المحتوية الجمل لبناء هادفة أسئلة وطرح المقروء النص إلى العودة ✓
  السبورة على الجمل كتابة ✓
 .الجمل خالل من دراسته تم ما حول سريعة مراجعة ✓
 سالم مؤنث جمع ،حرف ،اسم ،مضارع فعل ،ماضي فعل اسم الجمل من استخرج -

... 
 .إشارة اسمو ضمير  جملة كل بداية في الكلمات نوع ما  -

  ؟لماذا ؟الجمل من النوع هذا نسمي ماذا  -

 .إشارة أسماء أو بضمائر تبدأ اسمية بجمل المتعلمين مطالبة  ✓
 وتدوينها: الخالصة استنتاج
  اسمية جملة اإلشارة أسماء أو بالضمائر تبدأ التي الجمل نسمي

  البيئة على اعتداء هذا – هيةالزا بألوانها جميلة هي :مثل

 :تدريب
 هو ،هي ،أنا ،هذه هذا :         الف راغ   في          ي ناس ب   ما    ض ع -

ماك           الج مال          رائ ع ة            أ س 
عاب                   الم ر جان ي ة             الش  

ر طان    البيئي            الت واز ن          قيم ة             ي ق د  ر   ال            الس 
 .المحيط        ن ظاف ة على          أ حاف ظ          صال ح           إن سان  
اط ئا          ن ظاف ة   على          ي حاف ظ   ي وانات            ت ت أ ذ ى ال     حت ى        لش  ي ة              الح  ر   .           الب ح 

م ي ة          ج م ل         ث الث           ك و  ن   •   هم( ،ذلك ،نحن(            الت ال ي ة              بالكل مات              ت ب ت د ئ              ا س 

 بناء مرحلة

 التعلمات

 النشاط ينجز
 يوظفو فرديا

 االسمية الجملة

 49 ص األنشطة كراس تطبيقات إنجاز
 

 التدريب
 واالستثمار
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 المكتوب فهم الميدان

 +صرف وفهم( )أداء قراءة النشاط
  المخاطب ضمائر البحر+ سرطان

 د90 المدة

 9و 8 الحصة
 مركبة

 الكفاءة

 الواردة المعلومة بناء ويعيد يقرأ ما يفهم

 يف يتحكم ،المكتوب النص في
 . الكتابية اللغة مستويات

 
 مؤشرات

 الكفاءة
 الحروف وينطق النص لمعاني فهمه عن يعبر
 ضمائر على يتعرفو ،الصحيحة مخارجها من

  المخاطب
 الكفاءة

 الختامية
 التركيز مع ،األنماط مختلف من نصوصا يقرأ
 إلى      ست ين من        وتتكو ن ،السردي النمط على

 سليمة ةقراء ،مشكولة أغلبها كلمة ثمانين
 ويفهمها

 والمدنية والدينية الخلقية قيمه ينمي القيم
 الوطنية الهوية مكونات من المستمدة

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمية الوضعيات التقويم

 عن يجيب

 . األسئلة

 هادفة بأسئلة وتلخيصه المقروء النص إلى العودة

  ؟ذلك كيف ،األخرى اكاألسم بحياة مضر البحر سرطان به قام الذي العمل •

 مرحلة

 االنطالق

 يكتشف
 الشخصيات

 عنها ويعبر

 
 من ةفقر يقرأ

 قراءة النص
 سليمة

 لةومسترس
 
 

 عن يجيب
 األسئلة

 عنوان يحدد
  النص فقرات

 
 على يتعرف
  المخاطب ضمائر

 ضمائر يوظف
  المخاطب

 
 

 يستنتج

 مختصرة قاعدة

 وفهم( داءأ )قراءة األولى المرحلة

 .صامتة قراءة النص وقراءة 69 ص الكتب فتح التالميذ من المعلم يطلب ✓

 حركية( الحس األهداف )تجسيد معبرة لألستاذ جهرية قراءة تليها ✓
 القراءة حسن على مركزا لألداء للمتعلمين المجال األستاذ يفسح ✓

 .السابقتين الحصتين في يقرأ لم من وعلى ،وجودتها

 .األسئلة المعلم يطرح ✓
 ؟بعض بعضها أكل من تتذمر هل ؟تتغذى كيف ؟األسماك تعيش أين -

 ؟لماذا ؟االنزعاج لألسماك سبب الذي من -

 .فقرة لكل عنوان بإعطاء المتعلمين مطالبة ✓

 (المخاطب ضمائر المتضمنة الجمل أو الفقرة بناء) الثانية المرحلة

 .هادفة أسئلة بطرح الجمل وبناء المقروء النص إلى العودة ✓

 
 ؟النص في الخريف فصل وصف كيف -

 :فقط المخاطب ضمائر وتلوين الجمل تدوين ✓
 ؟تقول ماذا سرطانين مع تتحدث كانت لو ؟خاطبته امب ؟الصخرة تتحدث من مع -

 .طيبون تالميذ انتم ؟لهم تقول ذا ما ،زمالئك أخالق تعجبك -
 .مجتهدات تلميذات أنتن ؟تخاطبهم بما ،زميالتك اجتهاد يعجبك -

  مؤدب تلميذ تأن ؟له تقول ما ،مؤدب تلميذ زميلك -
 .نظيفة تلميذة أنت ؟تخاطبها بما نشيطة تلميذة زميلتك -

 .طويالن طفالن أنتما ؟تخاطبهما بما ،طويالن تلميذانزميالك 

 
  المتعلمين طرف من المخاطب ضمائر لتوظيف توجيهية أسئلة طرح ✓
  االستنتاج إلى بالمتعلمين الوصول ✓

 مرحلة

 بناء

 التعلمات

 ضمائر يوظف

 المخاطب
  صحيحا ظيفاتو

  النشاط إنجاز
 49 ص النشاطات كراس إمالء

 

 التدريب

 و
 االستثمار
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 الكتابي التعبيرو المكتوب فهم الميدان

 كتابي +تعبير فهم(و قراءة)أداء النشاط
 د90 المدة

 11و 10 الحصة

 بةمرك
 الكفاءة

 يتحكم ،المكتوب النص مضمون يقيم
 وينتج الكتابية اللغة مستويات في

 التواصل وضعية حسب منصوصات

 

 مؤشرات
 الكفاءة

 المناسب اللغوي معجمه يوظف
 السردي النمط وفق إنتاجه وينظم

 الكفاءة
 الختامية

 السردي النص نمط وفق إنتاجه ينظم

 والمدنية والدينية الخلقية قيمه ينمي القيم
 الوطنية الهوية مكونات من المستمدة

  

 المراحل المقترح والنشاط التعلمية الوضعيات التقويم

 أحداث يتذكر

 المقروء النص
 ويلخصها

 موجهة بأسئلة المقروء النص تلخيص ✓
  ؟لماذا ؟الصخرة تصرف في رأيك ما -

 كيف

 مرحلة
 االنطالق

 قراءة النص يقرأ

 معبرة
 

 يستخلص

 خالقيةاأل القيمة
 بها يعملو

 
 

 
 

 خطاطة يحدد

  السرد
  النهايةو البداية

 
 

 
 الصور عن يعبر

 مقدما شفويا

 تعليماتو نصائح
 على للمحافظة

 من الغابة
  الحرائق

 

 
 

 الصيغ يوظف
  المدروسة

  قراءة :األولى المرحلة

 .المعلم طرف من معبرة قراءة النص قراءةو 65 ص المكتوب النص إلى العودة ✓
 .التالميذ بعض من وافرة فردية قراءات ✓
  القيمة الستخالص أسئلة طرح ✓
 ؟تصرفه في رأيك ما ؟البحر سرطان تصرف كيف -
 ؟ذلك على الدالة العبارة هي ما ؟الصخرة جازته بم -

 ؟البحر لسرطان تقدمها التي النصائح هي ما الصخرة مكان كنت لو -

 يضر سيء طبع الجشع ألن بجشع نتعامل الو بحكمة نتصرف أن علينا يجب
 .البيئة نضر ال حتى الحياة شيكه نحترم أن علين ويجب بالغير

 .بها التحلي التالميذ ومطالبة قراءتها السبورة على الخلقية القيمة كتابة ✓
  الكتابي التعبير على التدريب :الثانية المرحلة

  التالميذ تفويج ✓
  الرابعةو األولى للصور مناسبة جمل كتابة أكمل -

 .الصورتين عن التعبير إلى المتعلمين ليتوصل توجيهية سئلةأ المعلم يطرح ✓

 . المناسبة الربط أدوات مستعمال فقرة في الجمل كتابة أعد ✓
 صف المشهد في الصورة. ماذا تفعل العائلة؟

 في أي فصل خرجت العائلة للتنزه؟

أيام فصل الربيع خرجت عائلتي في نزهة  أحدفي 
للغابة وما إن وصلنا حتى قام والدي بفرش بساط 

 على األرض.
 

أخذ األب جمرة فحم وبدأ ينفخ فيها حتى اشتعلت 
طم االنار، وبدأت األم تشوي بعض اللحم والطم

  والفلفل وبدأت تتصاعد رائحة الشواء الشهية

 
لنار بقوة واشتد وفجأة هبت ريح قوية، فاشتعلت ا

لهيبها وانتقلت إلى بعض األعشاب اليابسة وحاول 

 األب إطفاءها لكن دون جدوى

 
 ماذا فعل األب عندما اشتدت النار؟

لما اشتدت النيران أتصل األب بالحماية المدنية وما إن 

انهي مكالمته حتى حضر رجال اإلطفاء على وجه 
 السرعة

 
 

 بناء مرحلة
 التعلمات

 اطةخط يكمل
 السرد

 أدوات مستعمال
  المناسبة الربط

 

 .فقرة ليشكل الجمل بين المناسبة الروابط المتعلم يستعمل
 قام حتى الغابة وصلنا إن ماو للتنزه الغابة العائلة قصدت الربيع فصل في

 .....األرض على فراش ببسط أميو أبي

 
 

 التدريب
 واالستثمار

 

 

  



  13الدرس  ولالمقطع األ السنة الثالثة ابتدائي
 تهذيب السلوك الميدان

 تربية إسالمية النشاط
 األخوة في اإلسالم الدرس
 2و 1 الحصة

 صور، سبورة، كتاب التلميذ الوسائل

 

الهدف 
 التعلمي

االطالع على قواعد التعامل بين المسلمين 
 وواجب االلتزام بها

الكفاءة 
 الختامية

 عارفالم جملة         اليومي   بسلوكه         المتعل م يجسد
 محيطه في ويمارسها المكتسبة، والقيم

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري والحرص على  القيم
 والتعامل بمسؤولية، والمعامالت أداء العبادات

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسترجع 
 معلومات 

 ن الصحبة السيئةحثنا اإلسالم على الصحبة الحسنة ونهانا ع السياق:
 محتوى درس الصحبة الحسنةالسند: 

 فيم ينفعني الصديق الصالح؟ وفيم يضرني صديق السوء؟التعليمة: 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الحديث 
الشريف 

 ويفهم معانيه
 
 

 
يسترجع 

المعلومات 
الواردة في 

 القصة

 
 
 

ينجز 
األنشطة بناء 

على 
 مكتسباته

 

 
 

 
يستنبط 
الخالصة 

باالعتماد 
ي االسئلة عل

 الموجهة

  الحصة األولى:
 التالميذالحديث من المعمل ووقراءة  48كتاب صالفتح 

 

 معناها الكلمة

 ال يعتدي على حقوقه ال يظلمه

 ال يتخلى عنه ال يسلمه

 هم ومحنة كربة
 

 
  طرح جملة من األسئلة الموجهة على المتعلمين: ✓
 بم وصف الحديث المسلمين؟ -
 جة أخيه؟ما أجر من سعى في حا -
 اعط أمثلة عن الكربات -

 ماذا يقصد بـ"من ستر مسلما"؟ هات أمثلة. -
 كيف يصير مجتمع يتميز بهذه الصفات؟ -

 الوصول بالمتعلمين إلى: ✓
 المسلمون إخوة بفضل الدين -
 اإلسالم يحث على مواساة المسلمين -

 اإلسالم يفرض علينا االبتعاد عن أذية إخواننا في الدين -
 اعده هللامن يساعد المسلمين يس -
 من يحافظ على أسرارهم يحافظ هللا على أسراره -

 يتطرق التلميذ لألنشطة الموالية لتثبيت المفاهيم وتقدير مدى استيعابها ✓
 أنشطة التعلم:

  الجواب الصحيح:أمام كل   أضع عالمة . 1

  المسلم يساعد أخاه المسلم -

  المسلم يضرب أخاه -

  المسلم يشتم أخاه -

 دي للنشاط واستخالص العبرتصحيح جماعي وفر

 وتدوينها في الحين )أو الحقا( العودة للسند الرئيسي ومناقشته للوصول إلى الخالصة اآلتية

يحثنا ديننا على اعتبار كل المسلمين إخوتنا، نتقاسم معهم األفراح نواسيهم 

 عند األحزان، ونتضامن معهم عند الكربات.

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز 
 األنشطة

سترجع وي
 الخالصة

 الحصة الثانية:
 . أكمل العبارة بما يناسب1

 . أصنف السلوكات في جدول2
 ويسترجع المعلومات الواردة فيهالحديث السابق . يستظهر 3

 تدريب
 و

 استثمار

  تخصص الحصة الثانية إلنجاز التطبيقات ✓



  9الدرس  الثاني المقطع  السنة الثالثة ابتدائي
  الحياة المدنية الميدان

 تربية مدنية النشاط
 العادات والتقاليد في وطني  الدرس
 2و 1 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يستخلص مفهوم التنوع الثقافي 
 من سندات معطاة 

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يتعرف على مختلف العادات والتقاليد ويميز التنوع 
 الثقافي الوطني 

الكفاءة 
 الختامية

من أمثلة واقعية  يكون المتعلم قادرا على االنطالق
للتعبير عن تقبله للتعايش مع اآلخرين باحترامه 

 للتنوع الجنسي والثقافي 
ويقوم بواجباته االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري  القيم

 ويهتم وبالنظافة وعادات المجتمع وتقاليده

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة 

 : احتفل الشعب الجزائري هذه األيام بمناسبة وطنية. السياق
 : تصورات المتعلمين.السند

 ما هي مظاهر االحتفال و ما هي المناسبة التي احتفل بها الشعب الجزائري؟: التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

 
يعدد و يستذكر

  مناسبات.

 
 

يقرأ القصة 
 ويناقش محتواها 

 

 
عادات يتعرف على 

 ع فصل الربي
  
 

يربط العادات 
 بأوقاتها

 
 

يذكر العادات 

 المتوارثة 
 
 

 
 

يتعرف على 
العادات والتقاليد 

  اوأهميته

 : الحصة األولى

 :أتذكر
 .اذكر ثالث مناسبات نحتفل بها ألنها من عاداتنا وتقاليدنا. -

 : أقرأ وأالحظ

 20مطالبة المتعلمين بفتح كتاب التربية المدنية ص  ✓

للسند ومطالبة بعض التالميذ  قراءة النص المرافق ✓
 : بقراءته

شاركت سارة أمها في ،بمناسبة حلول موسم الربيع
وتزيينه وإعداد )الرفيس والمبرجة(ثم   تنظيف المنزل

تفاجت ،رافقت أفراد العائلة إلى الحقول الخضراء الجميلة

بكثير العائالت هناك. فسألت أباها مستغربة )لما يحتفل 
 ا أبي؟(الناس بموسم الربيع ي

عن اإلجابة ثم وقراءة السند  الصوريالحظ المتعلمون  ✓
 : األسئلة

  ؟ما هي المناسبة التي تستعد لها سارة -

 ؟لماذا يكون االحتفال في الحقول الخضراء -
 صف لنا االحتفال بهذه المناسبة في منطقتكم؟ -

 كيف جاءت فكرة االحتفال ولماذا بقيت إلى اليوم  -
 هذه المناسبة؟ما هي المأكوالت الخاصة ب -

 

 

 
يتم بمعية األستاذ الوصول إلى الخالصة وتدوينها على كراس التربية المدنية ، من خالل ما سلف

 لمراجعتها الحقا )أي خالصة أخرى يراها المعلم مناسبة لتالميذه(
 : تعلمت

ل قافية التي تخص مجتمعنا ترثها األجيالثالعادات والتقاليد الوطنية هي مجموع السلوكات ا

 عن األجداد 

مرحلة بناء 

 التعلمات

يستعيد ما تعلمه 
 ويثبت معارفه

 
 يصنف العادات

 التقاليد و

 يعدد عادات المنطقة
  مظاهرهاو

 : الحصة الثانية
 أنقل على كراسي ثم أنسب العادات والتقاليد إلى لمنطقة التي تنتمي إليها.: أنجز -

زائري / منطقة الشرق الجزائري / منطقة القبائل/ منطقة العاصمة / منطقة الغرب الج

 منطقة الشاوية / منطقة الصحراء 
 –لباس الحايك  –غناء المالوف  –غناء المداحات  –الملحفة والبرنوس  –)موكب العروس 
 الجبة والفوطة(

 يالحظ المتعلم الصور المرافقة ويعبر عنها 
 ناطق.: ابحث عن عادات أخرى تتميز بها منطقتك عن باقي المنشاط الصفي

 التدريب و
 االستثمار
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 المحيطو اإلنسان الميدان

 أنماط أخرى للتكاثر الدرس

 د 90 الحصة

الكفاءة 

 الختامية

التعرف على التكاثر عند النباتات ذات 

 األزهار

 

مركبات 
 الكفاءة

ات يتعرف على أنماط ألخرى للتكاثر عند النبات
 ذات األزهار.

مؤشرات 
 الكفاءة

يحافظ على محيطه بتجنيد موارده حول 
 الكائنات الحية، ومخاطر التلوث

يعبر علميا  ،العمل التعاوني ضمن جماعات القيم
 .سنداتو عن صور

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة 

 ي نمط من أنماط تكاثر النبات األخضر.عرفنا في الدرس الماض السيـاق
  درس )التكاثر بواسطة البذور( : السند

 : ما هو العضو الذي يسمح بتكاثر النباتات؟ كيف؟ التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ السند 
ويتعرف على 

 مضمونه 

يستهل 
 الدرس 

 
 

يالحظ الصور 

 يناقش 
يتعرف على 

التكاثر 

بواسطة 
 األبصال 

 
 

يالحظ الصور 

 يناقش 
يتعرف على 

التكاثر 
بواسطة 
 الدرنات 

 
 

يالحظ الصور 

 يناقش 
يتعرف على 

التكاثر 
بواسطة 
 الدرنات 

 
يعطي أمثلة 

للنباتات تتكاثر 
باألنماط 
 الثالث

 مع قراءة فقرة سأتعلم 56مطالبة المتعلمين بفتح الكتاب ص 

في أصص فتساءلت عن  شاهدت أسماء والدتها تقطع أغصان نبات الورد والجيرانيوم وتغرسها

 اشرح ألسماء الهدف من غرس أغصان الورد والجيرانيوم الهدف من ذلك،

 تحليل الفقرة وتوجيه أسئلة توجيهية للمتعلمين بهدف طرح المشكل.
 التعليمة: لماذا غرست أم أسماء أغصان الورد والجيرانيوم ؟ ✓

 م الصور ثم طرح األسئلة يالحظ المتعل –أتعرف على تكاثر نبات البصل  : النشاط األول
  1ماذا تشاهد في الصورة  -

 لماذا وضع البصل الصغير في التربة؟ -
 ما الذي حدث في الصورة الثانية؟ -
 عالم حصلنا حسب الصورة الثالثة -

ما هو العضو الذي سمح بتكاثر البصل؟ هل  -
 استعملنا البذور للتكاثر البصل؟

 التكاثر بواسطة األبصال ماذا نسمي هذا النمط من التكاثر؟  -
يالحظ المتعلم الصور ثم طرح  -: أتعرف على نمط تكاثر نبات البطاطا النشاط الثاني

 األسئلة

 1 ما الذي تشاهده في الصورة -
 ؟ 2ما الذي نزرعه حسب الصورة -
 ؟3ما الذي حصلنا عليه حسب الصورة  -

 ما هو العضو المستعمل لتكاثر البطاطا؟ -
ن التكاثر؟ التكاثر ماذا نسمي هذا النمط م -

 بواسطة الدرنات 
يالحظ المتعلم الصور ثم طرح  -: أتعرف على نمط تكاثر نبات الجيرانيوم النشاط الثالث

 األسئلة

 عبر عن الصور الثالثة 
 كيف يتكاثر نبات الجيرانيوم؟

 ماذا نسمي هذا النمط من التكاثر؟
 التكاثر بواسطة الفسائل.

سندات يتوصل المتعلم أن النبات ذي األزهار يتكاثر بواسطة بعد مالحظة الصور وقراءة ال -

 البذور واألبصال والدرنات أو بواسطة الفسائل .
 يمكن للمعلم ان يطلب من المتعلمين ذكر بعض النباتات التي تتكاثر بأحد الطرق الثالثة  -

 يطرح المعلم أسئلة توجيهية للوصول بالمتعلمين إلى فقرة تعلمت 

ذات األزهار أن تتكاثر طبيعيا بواسطة بعض أعضائها مثل الدرنات، األبصال، يمكن للنباتات 
 الفسائل 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يحدد نمط 
التكاثر لنبات 

يحلل مراحل 
 التكاثر 

 أتحقق من تعلماتي: 

 يالحظ المتعلم الوثيقتين التمرين األول: 
 يحدد نمط التكاثر )األبصال والدرنات(  –

 ويعطي أمثلة عن كل نمط يعبر عن الصور 

  يالحظ المتعلم الصورالتمرين الثاني: 
 يحدد طرق أخرى لتتكاثر هذه النباتات دون بذور 

تدريب 
 واستثمار
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 األعداد والحساب الميدان

 اإلنشاء بالتناظر النشاط
 د45 المدة

 2و 1 الحصة

 ألواح، بطاقات وأعمدة جماعية الوسائل

 

الهدف 
 التعليمي

يجد الفارق بين عددين معتمدا أسلوب 
 اإلضافة وفاهما لمغزى العملية بيانيا

الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة 
 باألعداد والحساب

يتحقق من النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 ميز العالمييستعمل التر ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب على 
 اللوحة وشفهيا

 التعليمة:
 مطالبة التالميذ بإضافة قيمة ثابتة وتركيب متتالية أعداد

 1………………… - 1222 – 1212 – 202أكمل الشريط: 

مرحلة 
 االنطالق

يصل إلى 

المطلوب 
بإجراءاته 
 الشخصية

 
 

طريقته يستخدم 
السابقة في حل 

 المشكلة

 
 

 
يطلع على 

أسلوب الطرح 

 باإلضافة
 
 

 
يوظف األسلوب 

الجديد في حل 
إشكاالت 
 مشابهة

 
 

 
يستخلص 
القاعدة من 

خالل التحليل 
البياني 

 التوضيحي

 مرحلة البحث واالستكشاف:
 59يجسد المعلم الشكل المقابل أمام التالميذ ص ✓

لميذا، انسحب ت 72في سباق للعدو الريفي شارك 
 قبل الوصول إلى خط النهاية 18منهم 

نريد البحث عن عدد التالميذ الذين وصلوا إلى خط 
 النهاية، ما هي الطريقة التي نعتمدها؟

يستخلص معطيات المشكلة وحلها تدريجيا من  ✓

 خالل العمل الفردي والجماعي بالتوازي
 كيف نجد الواصلين؟ كم عدد المشاركين؟ هل وصلوا كلهم؟ هل نقصوا أو زادوا؟ -

 مرحلة البحث )عمل فردي وجماعي بالتوازي(

أراد أمين إيجاد عدد التالميذ الواصلين لخط النهاية، فقام بطرح عدد المنسحبين من  ✓
 عدد المشاركين، فحصل على العملية التالية:

 أنجز تلك العملية عموديا معتمدا على ما تعلمته سابقا -
 طريقة أخرى؟ أجوبة متنوعةهل يستطيع أمين إيجاد الحل ب -
 يطلع على األسلوب الجديد لحساب الطرح ب اإلضافة: ✓

يقوم أمين هذه المرة بإضافة عشرة لكل طرف، يعني يزيد  ✓
  عشرة متسابقين ثم يحذفهم بعد ذلك.

 للمعلم الحرية في طرح الفكرة بأسلوب يراه مناسبا لتالميذه 
 شرح الخطوات:

 12فيصبح  2أضيف عشرة واحدة ل ✓

 4 = 8 - 12قوم بطرح الوحدات أ ✓
 أعيد العشرة لرقم العشرات في العدد الثاني على شكل عمود ✓

 11وليس  2يصير عدد العشرات  ✓
 5 = 2 – 7أقوم بطرح العشرات فأجد  ✓
ولكن وصل  66طبق نفس األمر مع سباق اإلناث، إذا علمت أن عدد المتسابقات كان  -

 ، فكم عدد المتخلفات؟58لخط النهاية فقط 
 حوصلة والتأسيس:ال

في عملية الطرح، إذا كان آحاد العدد األول أصغر من آحاد العدد الثاني، فإننا نضيف 

 عشرة آلحاد العدد األول ونعيدها على شكل عشرة واحدة لعشرات العدد الثاني

 مرحلة اإلنجاز:

 أنقل ثم أنجز العمليات التالية عموديا
49-67        ،37-85        ،29-81 

 

شخص،  300م عرض بهلواني في قاعة تتسع لنظ

 مقعدا مازال شاغرا. 48فالحظ المنظمون أن 
  أحسب عدد المتفرجين الحاضرين.

 

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

يستخلص 
االستنتاج ويعمل 

 به

 أتمرن:
 في الحصة الثانية. 40حل التمارين ص 

 أنجز العمليات عموديا -

 ذينابحث عن الفارق في النقاط بين كل تلمي -
 أبحث عن المبلغ المتبقي عند كل فتاة -

 التدريب
 و

 االستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
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 الفضاء والهندسة الميدان

 محور تناظر شكل النشاط
 د45 المدة

 6و  5 الحصة

أوراق شفاف، أوراق مرصوفة،   لالوسائ
 التلميذمسطرة، كتاب 

 

الهدف 
 التعليمي

يطبق قواعد التناظر المحوري في رسم 
 مضلعات بسيطة متناظرة بالنسبة إلى محور

الكفاءة 
 الختامية

يحل مشكالت بتجنيد معارفه المتعلقة 
 والفضاء والهندسة باألعداد والحساب

ة النتائج يتحقق من صح يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسمع ويجيب عن 

 األسئلة.

 الحساب الذهني:
 أكتب العدد الذي:

 فيه ثالثة مكعبات، أربع صفائح وبطاقة واحدة -
 عف مئاتهوعشراته ضعف آحاده ومئاته ضعف عشراته وآالفه ض 1تكون آحاده  -
 هو أكبر عدد من أربعة أرقام -

مرحلة 

 االنطالق

يسترجع معلومات 
حول التناظر 

 ومصطلحاته
 

 
يقارن بين األشكال 

ويعتمد على 

مكتسباته في 
 الحكم على ذلك

 

 
قة يكتشف طري

التأكد من صحة أو 
 خطأ نظير شكل

 

 
 

يتعرف على الطريقة 
الصحيح لرسم نظير 

محوري على 

 مرصوفة
 
 

 
 

 
ا تعلم في يوظف م

حل إشكاالت 

هندسية تخص 
 التناظر المحوري

 :استرجاع معلومات

 كيف نسمي المحور الذي يقطع شكال إلى نصفين؟ -
 فيم يستعمل؟ -

 مرحلة البحث واالستكشاف:

 قراءة نص المشكلة الخاصة بالدرس: ✓
أرادت كل مريم ورشيد أن يرسما شكال نظير الشكل األسود  ✓

ون األخضر، فحصل كل واحد بالنسبة للمحور المرسوم بالل
 منهما على شكله الخاص

 (1يطلع التلميذ على الشكل المرسوم )النموذج  ✓
 ماذا يمثل هذا الشكل؟ إالم يحتاج؟ -

يطلع على اجتهاد كل من مريم ورشيد ويناقش كل  ✓

 شكل.
 من أخطأ؟ -

 حدد مواطن الخطأ وحاول تصحيحها. -

 اظر.أنقل الشكل على الورقة المرصوفة وأكل الشكل بالتن ✓
  تأكد من ذلك برسم وعكس الورق الشفاف -

 مراقبة اجتهادات التالميذ مع التوجيه والتصحيح ✓
 عمل جماعي بالتوازي: ✓

لرسم شكل متناظر على ورقة مرصوفة نحدد رؤوس  ✓
الشكل المطلوب ونحسب بعدها عن المحور، ثم 

 نرسمها في الجهة المقابلة.

 الورق الشفافيمكن أيضا رسم ذلك أو التأكد منه باستخدام  ✓
 مرحلة االنجاز:

أكمل نظير كل شكل من األشكال اآلتية  ✓

 على المرصوفة
 

أكتب اسم كل شكل من األشكال  ✓

 المحصل عليها بالتناظر المحوري

 تعلمت:

لرسم نظير قطعة أو مضلع بالنسبة إلى محور، نرسم نظير كل رأس من 
 هذا الشكل ثم نربط بين الرؤوس.

مرحلة بناء 

 التعلمات

ستنتج الخالصة ي

 ويحفظ الرموز

 في الحصة الثانية. 41حل التمارين ص 
 . أرسم نظير الشكل بالنسبة للمستقيم األخضر في كل حالة1

 . أكمل نظير الشكل بالنسبة للمستقيم البني في كل حالة2
 أبحث: أرسم نظير الشكل المركب بالنسبة للخط المستقيم

 تدريب

 واستثمار

 لثانية لحل التمارين على دفتر األنشطةمالحظة: تخصص الحصة ا
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 األعداد والحساب الميدان

 4أجند معارفي  النشاط
 د45 المدة

 6و 5 الحصة

 كراس المحاولة، ألواح، كتاب التلميذ الوسائل

 

مؤشرات 
 الكفاءة

اعد ويسترجع قو يحل عمليات حسابية
 التناظر المحوري وجدول ذو بعدين

الكفاءة 
 الختامية

 يحل مشكالت متعلقة باألعداد والحساب
 في المستوي أشكاالويرسم 

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

اد يكتب األعد

بناء على 
 معارف سابقة

ومطالبة التالميذ بكتابة فقط رقم اآلحاد أو  10000إمالء أعداد أصغر من  :لتعليمةا
 رقم العشرات أو رقم المئات أو اآلالف دون كتابة كامل العدد.

 3185، 420، 2005أكتب رقم اآلالف في العدد 
 90، 490، 290أكتب رقم العشرات في العدد 

 1000، 66، 205في العدد أكتب رقم المئات 

مرحلة 

 االنطالق

يقرأ الوضعية 
ويفهم 
 مفرداتها

 
 

 
يحدد 

اإلجراءات 
الالزمة 

للوصول إلى 

 الحل
 

 
 

يحسب 

ويقارن بين 
األعداد 

 الرباعية
 

 
 

يرسم أشكاال 

متناظرة في 
 المستوي

 
 

 
يطرح أعداد 
 دون استالف

 واالكتشافمرحلة البحث  -

 61الرياضيات ص عرض الوضعية المدونة على كتاب ✓
 المناقشة والتبادل:

يطلع على مختلف المشكالت الواردة في هذه المرحلة ويستخلص مختلف  ✓
 الحلول والطرق المؤدية للحل بتوجيه من المعلم

 مرحلة اإلنجاز:

 يتعرف على اإلشكالية ويحدد معطياتها وطرق حلها .1
يمثل جدول األعداد المسافة برا بالكيلومتر من بعض  ✓

الجزائرية نحو الوجهات األربع: الجزائر، وهران،  المدن
 عنابة، ورقلة.

 أوجد هذه المسافات بناء على الجدول: -
 510kmالمسافة بين بجاية وورقلة هي:  -
 899kmالمسافة بين غرداية وعنابة هي:  -

 42kmالمسافة بين البليدة والجزائر هي:  -

 ينتين.مالحظة الجدول الثاني واستخالص المسافة بين كل مد .2
 رتب هذه المسافات من األقرب لألبعد. -
 سطيف(-تيارت(، )الجزائر-غرداية(، )الجزائر-باتنة(، )الجزائر-)الجزائر -
- 418 – 594 – 268 – 300 

  يقلص الشكل السابق إلى الشكل الجديد إلزالة االرتباك لدى
 التلميذ

عد التناظر االطالع على مشكلة التناظر ومحاولة حلها بتوظيف مكتسبات وقوا .3
 المحوري:

 الحظ جناحي الفراشة، كيف هما؟ -

 لو نرسم محور التناظر، أين سيكون ذلك؟ -
انظر للشكل الجديد، أكمل الجهة اليمنى بناء على محور  -

 التناظر

  الخشيبة الوسيطة كمحور تناظر.  استخداميمكن 
يكتشف مشكلة من مشكالت الجداول الديكارتية  .4

 كيبتها الحسابيةويصل لحل فصولها وفهم تر
تنتج النحلة مادة العسل المفيدة لصحة اإلنسان، وقد 

 من العسل سنويا. 30Lيصل إنتاج خلية واحدة حوالي 
 28000DAمن العسل بمبلغ  10Lباع الفالح 

 الحظ الجدول التالي وانقله ثم أكمله:

 (Lكملية العسل ) 10 20 30 300

  (DAالسعر ) 28000 56000 84000 840000

حلة مر
بناء 

 التعلمات

يستخلص 
 فرديا القواعد

 الخالصة:

 يستنتج مختلف القواعد الحسابية والهندسية ويسترجعها بعد كل عملية
 

 التدريب
 و

 االستثمار

 مالحظة: يمكن تمديد هذا الدرس ألكثر من حصة حسب الظروف الخاصة



https://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438 

https://www.facebook.com/soufia.sousami 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438
https://www.facebook.com/soufia.sousami
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مبادئ في العقيدة  الميدان

 والعبادات
 تربية إسالمية النشاط
 اإليمان بالمالئكة الدرس

 2و 1 الحصة
 السبورة، كتاب التلميذ الوسائل

 

الهدف 
 التعلمي

يتعرف على معنى المالئكة وبعض مميزاتهم 
 ووظائفهم وواجب اإليمان بهم

اءة الكف
 الختامية

يعدد أركان اإليمان وقواعد اإلسالم ويذكر بعض 
 أسماء هللا الحسنى في وضعيات تعلمية.

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري والحرص على  القيم
 مسؤوليةبأداء العبادات، ونبذ العنف والتعامل 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يسترجع 

 ومات معل

 .يؤمن المسلم بستة أشياءالسياق: 

 درس أركان اإليمان؟السند: 
 ما هي أركان اإليمان؟ ما هو الركن الثاني؟ سم لي بعض المالئكة.التعليمة: 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ القصة 

ويطلع علي 
معناها 

 االجمالي

 
 

يناقش 

محتوى 
القصة من 

خالل أسئلة 
 موجهة

 

 
يستخلص 

الحكم 
والفوائد 

 دهاويعد

 
 

ينجز 

األنشطة بناء 
على 

 مكتسباته
 
 

 
 

يستنبط 
الخالصة 
باالعتماد 

سئلة علي األ
 الموجهة

 اإلنصات للقصة بتمعن وقراءة ذلك من قبل التالميذ 50فتح الكتاب ص الحصة األولى:
بمناسبة يوم العلم، نظمت مدرستنا مسابقة ثقافية، من ضمن أسئلتها سؤال عن 

هم. فكانت إجابة فوجي: "إن اإليمان بالمالئكة وهو التصديق اإليمان بالمالئكة ووظائف
الجازم بأن هللا خلقهم من نور، وهم ال يأكلون وال يشربون، ويطيعون هللا فيما يؤمرون". 
أما عن وظائفهم فلم نجد لها جوابا، فقلنا للجنة التحكيم: "هللا أعلم". فقال لنا المعلم: 

بكم الرفيع وخلقكم الرائع"، وأخبرنا أن من وظائف "بارك هللا فيكم يا أبنائي على أد
 المالئكة كتابة الحسنات والسيئات والدعاء للمؤمنين...

 
 شرح الكلمات المبهمة في القصة واستخالص الفوائد ✓
 طرح أسئلة اختبارية حول المعنى العام للقصة: ✓

 فيم شارك األطفال؟ -
 في أي مادة كان السؤال؟ ماذا كان نصه؟ -
 طفال؟ ماذا جهلوا؟ كيف أجابوا؟ماذا عرف األ -

 بما أخبرتهم لجنة التحكيم؟ -
 مم خلق المالئكة؟ هل خلقوا مثل البشر؟ -

 وأنت، ماذا تعرف عن المالئكة؟ هل تعرف قصصا عنهم؟ -
 هات آية أو حديث تعلمته سابقا يذكر فيه المالئكة -

 سورة القدر ▪

 آمن الرسول  ▪
 ن إلى:من خالل األسئلة الموجهة يتم الوصول بالمتعلمي  ✓

 يجب على المسلم اإليمان بالمالئكة ▪
 المالئكة مخلوقين من النور ▪
 المالئكة عباد هلل يطيعون وال يعصونه أبدا ▪

 للمالئكة وظائف ككتابة أفعال العباد والدعاء لهم ▪
 تطرق التلميذ للنشاط الموالي لتثبيت بعض المفاهيم وتقدير مدى استيعابهاي

 أنشطة التعلم:

  الجواب الصحيح:ام كل أم  أضع عالمة . 1

  من أركان اإليمان   من أركان اإلسالم اإليمان بالمالئكة  ▪

  من طين   من نور المالئكة مخلوقات ▪

  يعصون هللا   يطيعون هللا المالئكة ▪

  الدعاء للمؤمنين   محاسبة العباد من وظائف المالئكة ▪

 تصحيح جماعي وفردي للنشاط واستخالص العبر

 الرئيسي ومناقشته للوصول إلى الخالصة اآلتية:العودة للسند 
المالئكة مخلوقات من نور، تطيع هللا تعالى وال تعصيه، وهم مختلفون عن البشر، فهم 

 ال يأكلون وال يشربون وال يتعبون، ومن وظائفهم كتابة أفعال العباد والدعاء لهم.

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز 

النشاطين 
ويسترجع 
 الخالصة

 الثانية:الحصة 

 (51)صيربط بين العبارة وما يناسبها . 1
 (51)صاكتب أسامي المالئكة الذين تعرفهم . 2
 . يستظهر الخالصة المدونة على كراس التربية االسالمية3

 تدريب
 و

 استثمار

 تخصص الحصة الثانية إلنجاز التطبيقات
  



  2الدرس  الميدان الثاني السنة الثالثة ابتدائي
 ن والتنميةالسكا الميدان

 جغرافيا النشاط
 التضاريس )السهول والصحراء( الموضوع

 د45 المدة

 كتاب التلميذ، السبورة الوسائل

 

الهدف 
 التعليمي

يتعرف على السهول ويميزها عن الجبال 
 والهضاب وعلى بعض خصوصيات الصحراء

الكفاءة 
 الختامية

 هو ما بين      يمي ز أن بعد المنتج العمل      يقد ر
 .والحضري الريفي المشهد في وبشري طبيعي

االعتزاز بالوطن ومعرفة حدوده وتنوع معالمه،  القيم
 تضاريسه ومحيطه وثقافاتهوالتعرف على 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يستعيد مع 
تعلمه في 

الدرس الماضي 
عن الجبال 

والهضاب تمهيدا 
 لما سيأتي

 إلنطالقية:التعرض للوضعية ا
 مليون510بـ والمقدرة األرض مساحة من قليلة نسبة إال تشكل ال اليابسة أن رغم: السياق
 والتنوع؟ بالتباين يتميز السطح هذا فإن مربع، كيلومتر
 (68: كتاب التلميذ)صالسند

 ؟كيف هو سطح األرض: التعليمة
 كيف نسمي األراضي المرتفعة التي لها قمم؟ ما أنواعها؟ -
 نسمي األراضي األقل ارتفاعا والتي تصلح للرعي؟ كيف نميز الجبال عن الهضاب؟ كيف -

مرحلة 
 االنطالق

يطلع على 
مفهوم السهل 
 ومختلف مميزاته

 
 
 
 
 

يناقش محتوى 
 اتالسند
ة ويمايز المرئي

 فيما بينها
 
 
 

يستنتج المراد 
من وراء كل 

 سند
 
 
 
 

مميزات يكتشف 
السهول 
واألراضي 
 الصحراوية

 
 
 
 
ستنتج ي

الخالصة 
 المناسبة

 استكشاف المعارف:
ومشاهدة  70الجغرافيا صمطالبة المتعلمين بفتح كتاب  ✓

 المشهد الرئيسي
 ماذا تشاهد في الشكل؟ -
 هل توجد هضاب وجبال؟ -
 ما هي األعمال التي تصلح لها هذه األرض؟ -
 كيف نسمي هذه األرض؟ -
 االطالع على بقية السندات ومناقشة كل سند  ✓

  

 2السند الحظ 
 كيف هي األراضي في هذه المنطقة؟ -
 هل هذه السهول تلية أو صحراوية؟ -
 فيم تستخدم عادة؟ -
  هل تعرف أماكن فيها سهوال تلية أو ساحلية؟ -

 3الحظ السند 
 في أي مدينة نحن؟ كيف عرفت؟ -
 كيف هي األراضي في هذه المنطقة؟ -
 لم استغلها اإلنسان قديما؟ -
 ان قديما في السهول؟ماذا بنى االنس -
 هات سهوال أخرى من أرجاء بالدي؟ -

 يستنتج: أن السهول أيضا نوع من التضاريس إضافة للجبال والهضاب ✓
 (71التطرق لمشاهد الصحراء بنفس الخطوات )ص ✓

    
 1الحظ السند 

 ما هذه؟ -
هل هي سهول أم هضاب  -

 أم جبال؟
ما يميز الكثبان عن باقي  -

 التضاريس؟
ل زرت مناطق فيها ه -

 كثبان؟

 2الحظ السند 
 كيف هي األرض هنا؟ -
 ألي شيء تصلح؟ -
ما أسباب تعري هذه  -

 المناطق؟
هل من طريقة لمحاربة  -

 هذا الزحف الرملي؟

 3السند اقرأ 
لماذا هذه الهضبة  -

 فقيرة من النباتات؟
هل تصلح لها نباتات  -

 من نوع معين؟
فيم يمكن االستفادة  -

 لمنطقة؟من هذه ا

 4الحظ السند 
أين شاهدت مثل هذه  -

  الصورة
أين نصنف هذه  -

 التضاريس؟
هل يمكن تعمير أو  -

 غرس هذه المناطق؟ 
 لماذا؟ -

  استنتاج )االختصار والتبسيط(
السهول هي أراضي مستوية قريبة من البحر وتصلح للزراعة، أما الصحراء فهي أكبر 

جرداء، كما توجد فيها واحات مزروعة بمختلف  مساحة، فيها كثبان رملية وأراض رق
 .النباتات

مرحلة 
بناء 

 التعلمات
 

ينجز النشاط 
بناء على 
 التوجيهات

 تقويم جزئي:
 ما الفرق بين السند األول )الكثبان الرملية( والسند الرابع )جبال تمنراست(؟ -
 ما هي أهم التضاريس الموجودة في منطقتك؟ )شفهيا( -

 يب رتد
 و

 استثمار

  



  17الدرس  اإلنسان والمحيط : المقطع التعليمي السنة الثالثة ابتدائي
 المحيطو اإلنسان الميدان

الوحدة 
 التعلمية 

 الماء في الحياة اليومية.
  ماء الحنفية.-1

 د  45 المدة

مركبة 
 الكفاءة

الشبكة العمومية  التعرف على عناصر
 لتوزيع الماء 

 

مركبات 
 الكفاءة

ر وأهمية الماء. وطرق يتعرف على مصاد
 المحافظة عليه ويتعرف على شبكة الماء

الكفاءة 
 الختامية

يحافظ على محيطه بتجنيد موارده حول 
 الكائنات الحية، ومخاطر التلوث.

يعبر علميا ، العمل التعاوني ضمن جماعات القيم
 سنداتو عن صور

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يب عن يج

األسئلة مجندا 
مكتسباته 

القبلية ويستهل 
 الدرس.

مناقشة  58قراءة السندات المرافقة للصور صو يالحظ التالميذ الصور ✓
 وطرح اإلشكالية.السندات 

 ؟اإلنسان الماء فيم يستعمل -
 ل يستطيع اإلنسان العيش دون ماء؟ه -
 حدد استعماالت الماء؟ -

 هل تستمر حياة الكائنات الحية دون ماء؟ -
 توصل التالميذ إلى:ي

الماء ضروري لحياة اإلنسان، يحتاجه في استعماالته يومية 
 كثيرة.

 كيف نتصرف للمحافظة عليه. طرح اإلشكالية:

 ما تعلمته سابقا:

 تطفوصنف في جدول األجسام التي 

 عند وضعها في الماء. تغوصواألجسام التي 

أنقل الجدول ثم حدد من بين األجسام 

 .سائلوما هو  لبصالتالية ما هو 

 مساك مالبس  -  قطعة جليد  -  كرة
 مقص أظافر  -  قطع فلين

 البرد  -  المطر  -  الثلج
  الندى.  -  الجليد  -  السيل

مرحلة 
 االنطالق

يناقش الوضعية 
اإلنطالقية 

 ويستهل الدرس

 
يتعرف على 

المصادر 
المختلفة 
 للمياه.

 
 

يتعرف على 
شبكة المياه 

 ويحدد عناصرها.

 سأتعلم:

 60صبعض التالميذ و اءة السند من طرف المعلمقر ✓
حتى في الحديقة فمن أين و في الحمام، في كل بيت حنفية نجدها في المطبخ

  ؟ماذا نفعل بهو يأتي ماء هذه الحنفيات
 النشاط األول: أتعرف على مصادر الماء 

 
 أسلة أخرى يراها المعلم مناسبة  طرح ✓

 ية النشاط الثاني: من المصدر إلى الحنف

 مشهد:اللمناقشة محتوى طرح أسلة  ✓
 ياه؟من أين تأتي الم -
 دور المضخة؟ما هو  -

 خزان وال تضخ مباشرة؟توضع في ال لم -
 ما هو دور صمام التحكم؟ -

 لم يجب وضع عداد في كل بيت؟ -

رحلة بناء م
 التعلمات 

يحدد 
استعماالت 

الماء في الحياة 

 اليومية 
 
 

يتوصل إلى 
 خالصة 

 النشاط الثالث: استعماالت ماء الحنفية 

 طرح أسلة أخرى يراها المعلم مناسبة  ✓
أ وأي خالل طرح أسئلة توجيهية يتوصل الى فقرة ما تعلمته  من ✓

 ة يراها المعلم مناسبة.خالص
 أنابيبو يصلنا الماء الشروب عبر شبكة التوزيع المتكونة من خزان

صمامات ، وعداد يقيس كمية الماء المستهلكو  توصيالت مختلفةو

 .لتنظيم توزيع الماء
 نحتاج ماء الحنفية في االستخدامات اليومية الكثيرة  

 

يوظف ما 

اكتسبه توظيفا 
 صحيحا 

 لماتي:أتحقق من تع
الحظ الرسم الموالي واذكر  -

 االستعماالت اليومية لماء الحنفية.

اذكر استعماالت أخرى لماء  -

 الحنفية.

 الستثمار ا

  



  الطبيعة والبيئة  الرابع: المقطع التعليمي
 فهم المنطوق والتعبير الشفوي الميدان

 أسبوع اإلدماج النشاط
 ( إدماج في الميدان الواحد) 

 د90 المدة

 2و  1 حصةال
مركبة 

 الكفاءة

يتفاعل ، يرد استجابة لما يسمع

يقيم مضمون ، مع النص المنطوق
 النص المنطوق

 

مؤشرات 
 الكفاءة

ينمي قدراته ويستثمرها ويدمج مكتسباته في 
حل وضعيات جديدة بإنجاز األنشطة فرديا 

 وجماعيا
الكفاءة 

 الختامية

ها يسترجع معلوماته ويوظف، يجند موارده كتابيا

 توظيفا سليما

يتحلى بروح ، يوظف قدراته ويتحكم فيها القيم

يساهم في العمل ، المسؤولية ويتقن عمله
 الجماعي ويتواصل مع الغير

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح م التقويم

يستذكر عناوين 

 النصوص 

شبكة  .رة إلى أدرار، جنينتيزيا)                                                   ي سمع المعلم متعلميه النصوص المنطوقة الثالثة للمقطع 
وأثناء ذلك يجب التواصل البصري بينه وبين متعلميه مع االستعانة باألداء الحس  (الحياة

 حركي والقرائن اللغوية والغير لغوية.
ة  ذكروني بعناوين النصوص  التعليمة:

حل
ر
م

ق
ال
ط
الن
ا

 

 

يجيب عن 
األسئلة 

ويستذكر القيم 

 ويعمل بها 
 

 
يسترجع الصيغ 

ها في ويوظف
تامة  جمل

 المعنى 

 
 

 
 

ينجز األنشطة 
 المقترحة.

 

 
 

يحدد خطاطة 
السرد ويقدم 
نصائح لالعتناء 

بالشجرة 
 وفوائدها.

 إدماج فهم المكتوب  :المرحلة األولى
 طرح أسئلة حول النصوص الثالث مع التركيز على جانب القيم 

 دهش عصام؟ أي مدينة زار عصام في عطلة الشتاء؟ ما الذي أ -: النص األول
 ما الذي تولده هذه المراوح العمالقة؟ ما رأيك في هذه الطاقة؟ قارنها بالطاقة التقليدية.

 : ماذا يوجد في جنينتي؟ ما هما الفكاهتان اللتان اشتهاهما الطفل؟ النص الثاني
 ما هي الفاكهة التي تشتهيها؟ ما هو الفصل الذي تكثر فيه الفواكه؟ 

كان يفعله الصيادون في الغابة؟ من الذي صرح في وجههم؟ ماذا قالت : ما الذي النص الثالث

 لهم؟ ما رأيك في تصرفها؟ كيف يضر صيد العصافير شبكة الحياة؟ 
 إدماج الصيغ  :المرحلة الثانية

 أسئلة الستخراج الصيغ المدروسة وتوظيفها في جمل تامة المعنى.طرح 

  ....ي من عطلة الشتاءالثان في األسبوع ؟ متى زارت العائلة أدرار -1
  سنواتبدأت المحطة في إنتاج الكهرباء منذ ثالث  متى بدأت المحطة في إنتاج الكهرباء؟ 

 .ساعةفي اليوم أربعة وعشرون  كم ساعة في اليوم؟ 
 في األسبوع سبعة أيام.  كم يوما في األسبوع

 .خوخو تفاح ااشتهيتهم اللتانالثمرتان  ؟ ما هما الثمرتان اللتان اشتهيتهما -2

 الولدان اللذان لعبا مع رامي هما فادي ورامي. من لعب معك في الجنينة 
 أعد ما قالته نورة  .فرأت مجموعة من الشبان. كنا نمشي في الغابة نورة قالت -3

 ......رأينا مجموعة من الشبان حتىوصلنا  إن ماو كنا نمشي في الغابة القريبة من قريتنا

    .امة المعنى من طرف المتعلمين بتوجيه من المعلمتوظيف الصيغ في جمل ت
 ( 46.42 .50الصفحات ) إنجاز األنشطة المقترحة في كراس النشاطات لغة عربية

  

 
 إنتاج شقوي :المرحلة الثالثة

نظمت مدرستك رحلة إلى غابة قريبة من مدينتك ، عند وصولكم قدم  بمناسبة عيد الربيعالسند: 

و حدثكم كذلك عن إهمال اإلنسان .نصحكم للعناية بهاو وافرا حول فوائد الشجرة لكم المعلم شرحا
  .لهذا الكنز العظيم

 .التراكيب المدروسة في المقطعو تحدث عن هذه الرحلة مستعمال الصيغالنعليمة: 

ت
ما
عل
لت
 ا
اء
بن
ة 
حل
ر
م

 

يتعرف على 
 المشروع.

يحضر الوسائل 

 الالزمة.

              أ نجز مشروعي.

 ذ إلى أربعة أو خمسة أفواج حسب العدد.تفويج التالمي-
 تعيين الكاتب واألعضاء.-

 التعريف بالمشروع والوسائل الالزمة إلعداده.-
                                       إعداد الصفحة التي ي كتب عليها المشروع.-

ب 
ري
د
لت
ا

ار
م
تث
س
ال
وا

 

  



  الطبيعة والبيئة  الرابع: المقطع التعليمي
 فهم المكتوب والتعبير الكتابي. الميدان

 أسبوع اإلدماج النشاط
 ( إدماج في الميدان الواحد) 

 د90 المدة

 5و 4 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء 
المعلومة الواردة في النص 

 المكتوب

 

مؤشرات 
 الكفاءة

ينمي قدراته ويستثمرها ويدمج مكتسباته في 
حل وضعيات جديدة بإنجاز األنشطة فرديا 

 وجماعيا.
الكفاءة 

 ةالختامي

يسترجع معلوماته ويوظفها ، يجند موارده كتابيا

 .توظيفا سليما
يتحلى بروح ، يوظف قدراته ويتحكم فيها القيم

يساهم في العمل ، المسؤولية ويتقن عمله

 الجماعي ويتواصل مع الغير.
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

النصوص يتذكر 
 المكتوبة

يجيب عن 

 ل.السؤا

 قرأنا في األسابيع الثالثة الماضية ثالثة نصوص :السياق
 النصوص الثالثة :السند

 ذكروني بعناوين هذه النصوص :التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

 
 

 
 

يستمع لقراءة 
يبدي و المعلم
 اهتماما 

 
 

 
 
 

يجيب عن 
األسئلة 

 يستذكر القيم
 يعمل بها و
 

 
 

 
 

يقرأ قراءة 

سليمة 
 مسترسلة 

 

 
 

 
 

 
األنشطة ينجز 

 المقترحة.

 .( بالتناوب) يقرأ المعلم النصوص المكتوبة قراءة جهرية
 قراءات فردية سليمة ومسترسلة من طرف التالميذ.

 طرح أسئلة حول المعنى الظاهر لكل نص.
 التركيز على القيم الواردة في النصوص والتحلي بها.

ما رأيك في ؟ هبم شغل طاحونت؟ لماذا بني سي لونيس بعيدة عن ضوضاء المدن-

 ؟ تصرفه
صف مظاهر كل فصل؟ ما هي أهمية تعاقب ؟ تتعاقبما هي الفصول األربعة؟ كيف  -

 الفصول 
ما رأيك في تصرف سرطان البحر؟ كيف عاملته الصخرة؟ لماذا؟ ما هو الخطر الذي  -

 يسببه سرطان البحر بتصرفه؟ كيف؟ 

 ( 46.42. 50لصفحات )اللغة. ا إنجاز األنشطة الخاصة بفهم المكتوب وإثراء

  

 
 

 
 مواصفات مبنى سي لونيس

 

 

 

 

  

مرحلة بناء 
 التعلمات

 ينفذ المطلوب.

 أنجز مشروعي.
 واإلجابة عن األسئلة المرفقة بالقصة. 74قراءة القصة كتاب المتعلم ص 

ن حماية المياه م -حماية الغابات -التعليمة: صمم الفتات تدعو إلى الحفاظ على البيئة 

 الطاقات البديلة.... -نظافة المحيط –الثلوث 

التدريب 
 واالستثمار

  



  الطبيعة والبيئة  الرابع: المقطع التعليمي
 فهم المكتوب والتعبير الكتابي. الميدان

إدماج في الميدان ) أسبوع اإلدماج النشاط
 ( الواحد

 د90 المدة

 7و 6 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

اء المعلومة يفهم ما يقرأ ويعيد بن

 الواردة في النص المكتوب

 

مؤشرات 
 الكفاءة

ينمي قدراته ويستثمرها ويدمج مكتسباته 
في حل وضعيات جديدة بإنجاز األنشطة فرديا 

 وجماعيا.
الكفاءة 

 الختامية

يسترجع معلوماته ويوظفها ، يجند موارده كتابيا

 .توظيفا سليما
ح يتحلى برو، يوظف قدراته ويتحكم فيها القيم

يساهم في العمل ، المسؤولية ويتقن عمله

 الجماعي ويتواصل مع الغير.
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 .األسئلة

 يطرح المعلم أسئلة لقياس مدى فهم التالميذ للنصوص المكتوبة
مرحلة 
 االنطالق

 

 
 
 

يقرأ قراءة 
سليمة 

 مسترسلة 
 

 
 
 

 
 

 
صيغ يستذكر ال

المدروسة 
 ويوظفها

 

 
 

 
 
 

 
ينجز األنشطة 

 المقترحة
موظفا 

 مكتسباته.

 يطلب المعلم من التالميذ قراءة النصوص الثالثة.
 ( إمالئية، صرفية، نحوية) يطرح المعلم أسئلة الستذكار الظواهر اللغوية

 يستحسن أن تكون اإلجابة فرديا على األلواح.
 ؟ كتبها على لوحتكاختر واحدة واجمل فعلية، **في النص 

 ؟ اختر واحدة واكتبها على لوحتكجمل اسمية تبدأ باسم ، **في النص 
 ؟ اختر واحدة واكتبها على لوحتكجمل اسمية تبدأ بضمير ، **في النص 

 ***يتدرج المعلم في طرح األسئلة حول الظواهر اللغوية المدروسة في المقطع

إمالء ، صرف، لوضعيات الخاصة بالنحوينتقل المعلم إلى مطالبة التالميذ بإنجاز ا
 ( 50، 44,46الصفحات ) على كراس النشاطات

 

 

 

 

 

  

 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يحدد عناصر 

 خطاطة السرد.
 يكمل الناقص.

 أنجز مشروعي.
 عين بداية ووسط ونهاية القصة.: التي كتبها التالميذالالفتات العودة إلى 

تفويج التالميذ كما في المرحلة األولى ومطالبتهم باستخراج الوسائل التي 
 حضروها في الحصة األولى.

 اكتب القصة على الورق الذي حضرته واصنع لها غالفا وال تنس أن تضع لها عنوانا

التدريب 

 واالستثمار

  



  الطبيعة والبيئة  الرابع: المقطع التعليمي
 بير الكتابي فهم المكتوب والتع الميدان

 ( إنتاج كتابي)
 ( إدماج الميادين) أسبوع اإلدماج  النشاط
 د90 المدة

 9و 8 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات 

 الواردة في النص المكتوب 

 

مؤشرات 
 الكفاءة

ينمي قدراته ويستثمرها ويدمج مكتسباته في 
ديا حل وضعيات جديدة بإنجاز األنشطة فر

 وجماعيا
الكفاءة 

 الختامية

يتحلى بروح ، يوظف قدراته ويتحكم فيها

يساهم في العمل ، المسؤولية ويتقن عمله
 الجماعي ويتواصل مع الغير.

يسترجع معلوماته ويوظفها ، يجند موارده كتابيا القيم

 توظيفا سليما
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

داث يتذكر أح
النص ويجيب 

 .عن األسئلة

 في النص جنينتي تحدث الكاتب عن الثمار. :السياق
 )جنينتي(   المنطوق: النص السند

عدد بعض الثمار المذكورة؟ من أين نحصل على الثمار؟ عدد فوائد أخرى : التعليمة

 للشجرة. هل يستطيع اإلنسان االستغناء عن الشجرة؟ لماذا 
 

مرحلة 

 االنطالق

 

 يستمع 
لقراءة المعلم 

ويبدي 

 اهتماما 
يقرأ القصة 

قراءة سليمة 
 مسترسلة

 يحدد:
شخصيات 

 القصة.

 
 

 
 

يعبر عن 
المشاهد 
 ويرتبها

موظفا الصيغ 
 المدروسة 

 
 
 

 
 

ينجز النشاط 
مستعمال 

 مكتسباته.

 .قراءة صامتة )حبيبة زيتون(   وقراءة النص 73مطالبة التالميذ بفتح الكتاب ص 

 ص قراءة معبرة من طرف المعلم.قراءة النتليها  
 قراءات فردية وافرة من بعض التالميذ.ف

 .المعنى العام للنصرح أسئلة حول ط -01

 األسئلة مرفقة بالنص.**
 ؟ لماذا تريد حبة الزيتون أن تذهب إلى المعصرة؟ ما سبب حزا الزيتونة

 من ساعدها في دلك؟ 
 التعبير الشفوي.-02

 ( يمكن للمعلم طرح أسئلة توجيهية مناسبة) نها شفهيا.عبر عو رتب المشاهد التالية

 

   
 ؟ ماذا تشاهد في الصورة

إلى ؟ ماذا تحمل الحمامة
 ؟ لماذا؟ أين تأخذها

؟ ماذا تشاهد في الصورة

كيف هي حالة حبيبة 
 الزيتون؟ لماذا؟ 

ماذا تشاهد في الصورة؟ 

ماذا طلبت حبيبة الزيتون 
 من الحمامة؟ 

 اإلمالئية، الصرفية، ظواهر النحويةتطبيقات ال-03

 

مرحلة بناء 

 التعلمات
 

يحدد عناصر 
خطاطة 

 الحوار.
يكمل 
 الناقص.

 أنتج كتابيا: 
في الغابة المجاورة لقريتكم ، فجأة تكلمت  تتجولفي يوم من األيام كنت السند: 

نصحتك و أخبرتك ببعض فوائدهاو معك شجرة فاشتكت من قسوة اإلنسان معها

 .ة بهابالعناي
بين و أسطر تتحدث فيها عن الحوار الذي جرى بينك 08إلى  06أكتب فقرة من  

 ( أخرى اسميةو جملة فعلية) موظفا  الشجرة

التدريب 

 واالستثمار

  



  الطبيعة والبيئة  الرابع: المقطع التعليمي
 فهم المكتوب والتعبير الكتابي. الميدان

 أسبوع اإلدماج النشاط
 د90 المدة
 12و 11 ةالحص

مركبة 
 الكفاءة

المعلومة  يقرأ ويعيد بناء يفهم ما
يستعمل ، الواردة في النص المكتوب

 المعلومات الواردة في النص 

 

مؤشرات 
 الكفاءة

ينمي قدراته ويستثمرها ويدمج مكتسباته 
في حل وضعيات جديدة بإنجاز األنشطة 

 فرديا وجماعيا.

الكفاءة 
 الختامية

معلوماته ويوظفها  يسترجع، يجند موارده
 .توظيفا سليما

يتحلى بروح ، يوظف قدراته ويتحكم فيها القيم

يساهم في العمل ، المسؤولية ويتقن عمله
 الجماعي ويتواصل مع الغير.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 السؤال.

 مطالبة التالميذ بذكر عنوان المقطع. 
 وف لدى المتعلم من خالل كتابته يوميا.العنوان مأل

مرحلة 
 االنطالق

 

 
 

يستمع إلى 

النص مبديا 
 اهتمامه.

 

 
 

 
يجيب عن 
 األسئلة.

 
 

 
 

يستخلص 

يعمل و القيم
 بها 
 

 
 

 
يشارك في 

تصحيح 

 .األخطاء
 

 
 
 

 
يناقش 

 السندات
يتعرف و

 بعضعلى 

األشجار 
 الحيواناتو

 مهامه األربعة.يكشف المعلم عن نص الوضعية المشكلة األم ب ✓
كيف أنه و تأثيره فيها ،و جلست مع أختك تشاهدان وثائقيا يبين مدى تأثر اإلنسان بالبيئة

 يستغل الطبيعة دون التفكير باألضرار التي يلحقها بها ،و بما يتركه لألجيال القادمة 
 .متأثرا ببيئتهو كيف يكون اإلنسان مؤثراو سألتك أختك ما معنى هذا الكالمف 

 نص الوضعية قراءة ✓
 أسئلة لقياس مدى الفهم العام للنص. ✓
اإلجابة عن السؤال الذي ورد في نهاية النص من خالل ما درسه خالل الوضعيات الجزئية  ✓

 الثالثة.
 ينتقل المعلم إلى كتابة المهمات. ✓

 :المهمات
يؤكد على ضرورة البحث عن مصادر الطاقة و يوضح كيفية استفادة اإلنسان من الطبيعة -01

 .لمتجددة كبديل عن الطاقات القابلة للنفاذا
 :التعليمة.
 ؟ ما رأيك في هذه الطاقة؟ تنتجه المراوح العمالقة في أدرار الذيما  -

 ؟ ما رأيك في تصرفه؟ بما شغل سي لونيس طاحونته  -
 يبرز أهمية تعاقب الفصول األربعة في استمرارية حياة الكائنات -02

 ؟ لماذا؟ ما هو الفصل الذي يعجبك؟ كهفي أي فصل تكثر الفوا :التعليمة
 ؟ كيف تتوالى الفصول؟ ما هي مظاهر كل فصل؟ ما هي الفصول األربعة  -
 ؟ الفصول هل تستمر حياة الكائنات الحية دون تعاقب -

 .البيئي يوضح كيفية تسبب اإلنسان في اإلخالل بالتوازن -03
 :التعليمة

 ؟لماذا؟ أيك في تصرفهمما ر؟ ل الذي قام به الشبان الثالثما هو الفع -

 ؟ من المتسبب في اإلخالل بالبيئة -
 ؟ما الخلل الذي يسببه؟ ما رأيك في تصرف سرطان البحر  -

 ؟ من المتضرر من هذا السلوك -
 اقتراحات أخرى ✓

 صحيح التعبير الكتابي ت

 بداية تصحيح التعبير برسم جدول على السبورة 
 يريحدد فيه المعلم بعض األخطاء الواردة في تعب

 . مشاركة المتعلمين في التصحيح.المتعلمين 
 قراءة بعض النماذج الجيدة وتشجيع أصحابها. 

 .أوسع معلوماتي

 الحيوانات.و يتعرف على األشجار ✓
 تعرف على السلسلة الغذائية.ي ✓

   

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يحدد عناصر 
يكمل و

 الناقص

 ( 74كتاب التلميذ ص ) خطواتكملة المشروع وتقويمه بإتباع الت
التدريب 

 واالستثمار

  



 18الدرس  الثاني: تهيئة ملعب الحيالمقطع  السنة الثالثة ابتدائي
 

 األعداد والحساب الميدان

 4الحصيلة  النشاط
 د45 المدة
 2و 1 الحصة

، كتاب التلميذ، كراس المحاولة الوسائل
 مطبوعات

 

مؤشرات 
 الكفاءة

ويوظفها في عمليات وقراءة  يمثل أعداد كتابة
 التناظر وقياس األطوالويراجع قواعد طر 

الكفاءة 
 الختامية

 يحل مشكالت متعلقة باألعداد والحساب
 في المستوي أشكاالويرسم ويصف 

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 المراحل النشاط المقترحالوضعيات التعلمية و التقويم

يكتب 

ويحسب 

 أعداد كبيرة

 يحسب مجاميع ذهنيا ثم يكتب االجابة على االلواح :لتعليمةا

 3000+3000+3000  2000+  2000+  2000 أحسب ناتج:

  4000+1000+1000   5000+5000 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعية 

ويفهم 

 مفرداتها

 

 

األعداد يفكك 

إلى مجموع 

 عدة أعداد

 

 

يكمل متتاليات 

حسب نمط 

 معين

 

 

يطرح األعداد 

عموديا 

 باالحتفاظ

 

 

يرسم أشكاال 

 متناظرة

 

 

يراجع قواعد 

قياس األطوال 

 وتحويلها

 62عرض الوضعية المدونة على كتاب الرياضيات ص: واالكتشافمرحلة البحث  -

يطلع على مختلف المشكالت الواردة في هذه المرحلة ويستخلص مختلف الحلول 

 والطرق المؤدية للحل بتوجيه من المعلم

 مرحلة اإلنجاز:

 . تفكيك عدد 1

 فكك حسب المثال:

2356=2000+300+50+6 

4107=4000+100+7 

9800=9000+800 

4068=4000+60+8  

 . تشكيل عدد2

 شكل كل عدد حسب المثال:

2851=(2*1000)+(8*100)+(5*10)+1 

6037=(6*1000)+(3*10)+7 

5100=(5*1000)+(1*100) 

9005=(9*1000)+1  
  

 . متتالية األعداد3

 9000إلى  0أكمل متتالية األعداد من 

 1500بخطوة 

9000 7500 6000 4500 3000 1500 0  

 

  . وضع وإجراء الطرح4
 أحسب ناتج كل عملية

9 4 6   6 0 7 5   6 5 7 6   0 0 0 4  

2 3 4 -  1 0 6 2 -  9 8 5  -  4 9 8  - 

                      
 

  

 . الحساب بالجمع المتكرر5

 3منتخبا في  510مركز انتخاب سجل 

 مراكز، فما هو عدد المنتخبين؟

510+510+510=1530 

 

 . تعيين محور التناظر7

 بالورق الشفاف ارسم محاور كل شكل

  

 . وحدات قياس األطوال6

 عبر بالسنتمتر

4m = 400cm 

190mm = 19cm 

1m 25cm = 125cm 

 أنقل واكتب الوحدة المناسبة:

1…. = 10mm 

100cm = 1…. 

1m = 1000…. 

1000m = 1….  
  

 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يستخلص 

 فرديا القواعد

 الخالصة:

 يستنتج مختلف القواعد الحسابية والهندسية ويسترجعها بعد كل عملية

 

 التدريب
 و

 االستثمار

 س على أكثر من حصة نظرا لكثرة التطبيقاتمالحظة: يمكن تقسيم هذا الدر

  



 19الدرس  الثاني: تهيئة ملعب الحيالمقطع  السنة الثالثة ابتدائي
 

 األعداد والحساب الميدان

 4معالجة  النشاط
 د45 المدة
 4و 3 الحصة

، كتاب التلميذ، كراس المحاولة الوسائل
 مطبوعات

 

مؤشرات 
 الكفاءة

 فروقاتيحسب يمثل أعداد كتابة وقراءة و
 التناظرويراجع ويوظف وحدات القياس 

الكفاءة 
 الختامية

 يحل مشكالت متعلقة باألعداد والحساب
 ويصف أو ينقل أشكال في المستوي

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 يستعمل الترميز العالمي ويصادق عليها،

 

 مراحلال الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يكتب األعداد 
بناء على معارف 

 سابقة

 مطالبة التالميذ بإضافة أو طرح عدد ثابت من شريط :لتعليمةا
 9750 – 9800 – 9850 –...   –...   –...   –...  –...  أكمل الشريط:

   ...–  ...–   ...–   ...–   ...– 8010– 9010– 1010 

مرحلة 
 االنطالق

 

يقرأ الوضعية 
 تهاويفهم مفردا

 
 

اإلجراءات يحدد 

الالزمة للوصول 
 إلى الحل

 
 

يفكك عدد إلى 

 مجموع أعدا
 
 

يبحث عن فرق 
عددين بطرق 

 مختلفة
 
 

يحدد الوحدة 
المنطقية لكل 

 قياس طولي
 
 

يحدد محور 
التناظر 

المناسب 

 والصحيح
 

 
 

يوظف خصائص 

التناظر المحوري 
في رسم 

 مضلعات
 

 واالكتشافمرحلة البحث  -

 63ية المدونة على كتاب الرياضيات صعرض الوضع-1
يطلع على مختلف المشكالت الواردة في هذه المرحلة ويستخلص مختلف الحلول والطرق 

 المؤدية للحل بتوجيه من المعلم
1. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 فكك األعداد إلى مجاميع
6217 = 6000+2+1+7 

5032 = 5000+3+2+0 
3104 = 3+1+0+4 

 
6217 = 6000+200+10+7 

5032 = 5000+30+2 
3104 = 3000+100+4 

 فكك كما في المثال:
3232 = ….. + ….. + ….. +…. 

3025 = ….. + ….. + ….. +…. 
3232 = ….. + ….. + ….. +…. 

2. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 أحسب العمليات عموديا
62   293  
49 -  27 - 

27   023   

 حسب العمليات عمودياأ
62   293  
49 -  27 - 

13   266   

 أحسب العمليات عموديا
51   302  
26 -  74 - 
…..   …..   

3. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 عين الطول المناسب

 

 عين الطول المناسب

 

 عين الطول المناسب

 
4. 

 تيأدعم معلوما أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 ارسم محور تناظر هذا الشكل

 

 محور التناظر الصحيح

 

أرسم محورا لهذا الشكل

 
5. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 أرسم النظير على مرصوفة

  

 أرسم نظير المضلع األخضر

 
 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يستخلص فرديا 
 القواعد

 الخالصة:
 والهندسية ويسترجعها بعد كل عمليةيستنتج مختلف القواعد الحسابية 

 تدريب
 استثمارو

  مالحظة: يمكن تقسيم هذا الدرس على أكثر من حصة نظرا لكثرة التطبيقات



 20الدرس  الثاني: تهيئة ملعب الحيالمقطع  السنة الثالثة ابتدائي
 

 الحساب والهندسة الميدان

 2منهجية حل مشكالت  النشاط
 د45 المدة
 6 و 5 الحصة

 كتاب التلميذ، مطبوعات، ألواح لوسائلا

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يحسب المجاميع والفروقات ويطبق قواعد 
 حل المشكالت في تسهيل عملية الحل

الكفاءة 
 الختامية

 يحل مشكالت متعلقة باألعداد والحساب
 وتنظيم المعطيات والقياس

يتحقق من صحة النتائج  يالحظ ويكتشف، القيم
 تعمل الترميز العالمييس ويصادق عليها،

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يكتب أعدادا 
بناء على ما 

 تعلم

 يحسب مجاميع ذهنيا ثم يكتب االجابة على االلواح :لتعليمةا
 300+   9  2000+  3+  400 أحسب ناتج:

  8000  +60  +200  20  +5000  +900 

مرحلة 
 االنطالق

ضعية يقرأ الو

 ويفهم مفرداتها
 

 
يتعرف على 

أساليب تحليل 

 المشكالت
 

 
يطلع على مبدأ 

استخالص 

 المعطيات
 

يفاضل بين 

المعطيات من 
حيث خدمة 

 المشكلة
 
 

يتعرف على 
األسئلة 

المنطقية ألي 
 مشكلة

 

 
يتدرج في حل 
المشكالت 

بتجزئتها 
 وتنظيمها

 واالكتشافمرحلة البحث  -

 64كتاب الرياضيات ص عرض الوضعية المدونة على-1
 المناقشة والتبادل:

 يطلع المتعلم على نص المشكلة ويحصر معطياتها من خالل االسئلة الموجهة
 أكتشف:

انطلق السباق على  2kmتلميذا في سباق  500نوفمبر، شارك  1لالحتفال بعيد الثورة 

 تلميذا. 80الساعة العاشرة صباحا، وأثناء السباق انسحب 
 لتالميذ الذين أنهوا السباق؟ما هو عدد ا -

 تصنيف المعطيات:
 صنف معطيات هذه المشكلة في الجدول اآلتي: -

 معلومات مفيدة معلومات غير مفيدة

.............................. .............................. 

 أجب عن السؤال.  -
 علمت:ت

وضرورية نستخدمها  عندما نتمعن في نص مشكلة ما، نجد أن بعض المعطيات مفيدة

 إليجاد الحل، كما يمكن أن نجد معطيات غير مفيدة يمكننا تجاهلها.
 مثال: 

 9اشترى أمين كرة وبذلة رياضية تحمل الرقم 

 كم صرف أمي لشراء هذه اللوازم؟ -
 خطوات حل مشكلة

 نقرأ معطيات المسألة ونرسم أو نخطط هذه المعطيات -1

 

2- 
 خطوات إيجاد الحلنحدد المطلوب من المشكلة و

 نهمل المعلومات الزائدة )رقم الالعب مثال(

3- 
 نجيب مرحليا عن المشكلة برسم العملية وتدوين اإلجابة

350+500=850 

 850DAمصاريف أمين 

4- 
يمكن تدوين النتائج الجديد على المخطط السابق قصد إعطاء 

 جديدة للمشكلة، وقصد توظيفها مستقبال  صورة

 64أطبق: ص
 أوجد في النص المعلومة التي ال تفيدك وأحطها باألحمر، ثم أوجد حال للمشكلة

سنة، وقامته زادت  12أما اليوم فعمره  136cmسنوات، كانت قامته  9                     عندما كان عم ر  حمزة 
  ما هو طول قامة حمزة اآلن؟ف .cm15بـ

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يطبق ما تعلمه 

في حل 
 مشكالت فرديا

 65أتمرن: ص
 في كل مشكلة، حدد المعطيات الضرورية وابحث عن الحل:

إيجاد أقرب مدينة إلى  .1
 باتنة

 

. إيجاد ثمن وجبة كل 2
 العائلة

 

. إيجاد 3
عدد 

المتفرجين 
ومداخيل 

 الحفل.
  

 

 التدريب

 و
 االستثمار

 في الحصة الثانية  65مالحظة: تقدم تمارين في الصفحة 

  



 .............................اسم ولقب التلميذ:  4 الحصيلة
 . فكك حسب المثال:1

2356 = 2000 + 300 + 50 + 6 
4107 = ……………………………………………………………… 
9800 = ……………………………………………………………… 
4068 = ……………………………………………………………… 

 

 . شكل كل عدد حسب المثال:2

2851 = (2 x 1000) + (8 x 100) + (5 x 10) + 1 
6037 = …………………………………………………………………………………………… 
5100 = …………………………………………………………………………………………… 
9005 = …………………………………………………………………………………………… 

 

 1500بخطوة  9000إلى  0أكمل متتالية األعداد من . 3
 

……………… ……………… ……………… ……………… 3000 1500 0 
 
 

  أحسب ناتج كل عملية. 4
 

9 4 6   6 0 7 5   6 5 7 6   0 0 0 4  
2 3 4 -  1 0 6 2 -  9 8 5  -  4 9 8  - 

. . .   . . . .   . . . .   . . . .  

 

 . الحساب بالجمع المتكرر5

 مراكز، فما هو عدد المنتخبين؟ 3منتخبا في  510مركز انتخاب سجل 
…………………+ …………………+ …………………= ………………… 

 

 ب الوحدة المناسبة:أنقل واكت . عبر بالسنتمتر6

4 m = ………………… cm 
190 mm = ………………… cm 
1 m 25 cm = ………………… cm 

1 …… = 10 mm 
100 cm = 1 …… 
1 m = 1000 …… 
1000 m = 1 …… 

 

 . بالورق الشفاف ارسم محاور كل شكل7

 
 

  



 .............................اسم ولقب التلميذ:  4المعالجة 
1. 

 أدعم معلوماتي ح الخطأ أصح أالحظ العمل

 فكك األعداد إلى مجاميع
6217 = 6000+2+1+7 
5032 = 5000+3+2+0 
3104 = 3+1+0+4 

 
6217 = ...+...+...+... 
5032 = ...+...+...+... 
3104 = ...+...+...+... 

 فكك كما في المثال:
3232 = ...+...+...+... 
3025 = ...+...+...+... 
3232 = ...+...+...+... 

2. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 أحسب العمليات عموديا
62   293  
49 -  27 - 

27   023   

 أحسب العمليات عموديا
62   293  
49 -  27 - 

...   ...   

 أحسب العمليات عموديا
51   302  
26 -  74 - 

....   ....   
3. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 عين الطول المناسب

 

 عين الطول المناسب

 

 عين الطول المناسب

 

4. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 ارسم محور تناظر الشكل

 

 محور التناظر الصحيح

 

 أرسم محورا لهذا الشكل

 
5. 

 أدعم معلوماتي أصحح الخطأ  أالحظ العمل

 هذا المربعأرسم نظير 

 

 

 

 ا المضلعهذأرسم نظير 
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  05الدرس  المقطع الثاني السنة الثالثة ابتدائي
 األخالق واآلداب اإلسالمية الميدان

 تربية إسالمية النشاط
 مكانة المسجد في اإلسالم الدرس
 2و 1 الحصة

السبورة، كتاب التلميذ، صور  الوسائل
 وفيديوهات إن أمكن

 

الهدف 
 التعليمي

يتعرف على مكانة المسجد لدى المسلمين 
 وواجب المحافظة عليها

الكفاءة 
 الختامية

لوكات ممارسة  وفق المحيط في          اإليجابي ة          الس 
 المكتسبة         اإلسالمي ة           والت عاليم       القي م

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري والحرص على  القيم
 مسؤوليةبأداء العبادات، ونبذ العنف والتعامل 

 

 المراحل المقترحالوضعيات التعلمية والنشاط  التقويم

يسترجع 
 معلومات 

 السياق: أركان اإليمان ستة، يجب على المؤمن االعتراف بها كلها.
 السند: ما تعلمه التلميذ سابقا

 هل تعرف بعضا منها؟ ؟أين نصلي؟ ماذا نفعل أيضا في المسجدالركن الثاني؟ ما هو التعليمة: 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ القصة 

ويطلع علي 
معناها 

 االجمالي
 
 

يناقش 
محتوى 

القصة من 

خالل أسئلة 
 موجهة

 
 

يطلع على 

 اآليةنص 
 هاومرامي

 
 

ينجز 

األنشطة بناء 
على 

 مكتسباته
 
 

 
 

يستنبط 

الخالصة 
باالعتماد 

علي االسئلة 
 الموجهة

 الحصة األولى:

 اإلنصات للقصة بتمعن وقراءة ذلك من قبل التالميذ 52كتاب صالفتح 
استعد األب للذهاب إلى المسجد، فتوضأ ثم دعا أحمد لمرافقته، فرد أحمد على أبيه 

قائال: سأصلي في البيت يا أبي. فتوجه األب إلى مكتبة البيت ثم جاءه بكتيب وقال له: 
اقرأ هذا الكتيب، ولما أرجع من المسجد أخبرني ماذا تعلمت منه، فتصفحت الكتيب 

رجع أبي أخبرته قائال: لقد أدركت أن للمساجد أهمية  أن أنهيته، ولما إلىمتلهفا 

عمارتها،  علىعظمى، ومكانة رفيعة في المجتمع المسلم، رتب هللا ثوابا جزيال 
 واالعتناء بها، وحيث قال:

خ ر  و أ ق ام  الص  قال هللا تعالى: " اج د  الل ه  م ن  آم ن  ب الل ه  و ال ي و م  اآل  ر  م س  ة  و آت ى                                                                                          إ ن م ا ي ع م              ال 

                                     الز ك اة  و ل م  ي خ ش  إ ال  الل ه  
 
 ۖ
 
ى     ت د ين     أ            ف ع س  ئ ك  أ ن ي ك ون وا م ن  ال م ه 

                                       ول  
 18" سورة التوبة     

 :اآليةشرح الكلمات المبهمة في القصة وفي  ✓

 شرحها الكلمة  شرحها الكلمة

 يدخل ويبقى يعمر  عالية رفيعة
 يخف يخش  جماعة، سكان المجتمع

 فأكيد فعسى  أجرا ثوابا
 على صراط مستقيم المهتدين  شغلها والبقاء فيها عمارتها

 من خالل األسئلة الموجهة يتم الوصول بالمتعلمين إلى: ✓
 المسجد مكان محترم يجتمع فيه المسلمون للعبادة والذكر -

 المسجد يسمى أيضا بالجامع -
 والقدسيوجد الكثير من المساجد وأفضلها في مكة والمدينة  -
 للمسجد آداب منها: الهدوء، الخشوع، الكالم فيما ينفع المسلمين -

 ط الموالي لتثبيت المفاهيم وتقدير مدى استيعابهاايتطرق التلميذ للنش
 أنشطة التعلم:

 :عالمة أحدد دور المساجد بوضع . 1

  طلب العلم، تعلم القرآن الكريم والسنة النبوية

  إرشاد الناس إلى الخير

  البيع والشراء

  أداء صالة الجماعة والذكر
 

 تصحيح جماعي وفردي للنشاط واستخالص العبر
 العودة للسند الرئيسي ومناقشته للوصول إلى الخالصة اآلتية:

المسجد مكان للعبادة والذكر، يجب أن ندخله بهدوء وخشوع، وأن نستعمله في العبادة 
 ونبتعد فيه عن اللهو والفوضى.

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز 
النشاطين 

 بشكل صحيح
ويسترجع 
مضمون 

 الخالصة

 الحصة الثانية: ا
 (53)صأربط بسهم بين المسجد ومكانه . 1

 (53)صصف شعورك بعد أداء الصالة جماعة في الحي . 2
 . ابحث عن صور ألفضل المساجد واكتب امنيتك نحوها3

 االسالمية. يستظهر الخالصة المدونة على كراس التربية 4

 تدريب
 و

 استثمار

 تخصص الحصة الثانية إلنجاز التطبيقات ✓
  



  3الدرس  الثاني المقطع  السنة الثالثة ابتدائي
 الحياة المدنية  الميدان

 تربية مدنية النشاط
 لغتي العربية واألمازيغية الدرس
 2و 1 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يستخلص مفهوم التنوع الثقافي 
 من سندات معطاة 

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يتعرف على مختلف العادات والتقاليد ويميز التنوع 
 الثقافي الوطني 

الكفاءة 
 الختامية

يكون المتعلم قادرا على االنطالق من أمثلة واقعية 
للتعبير عن تقبله للتعايش مع اآلخرين باحترامه 

 للتنوع الجنسي والثقافي 
ويقوم بواجباته االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري  القيم

 ويهتم وبالنظافة وعادات المجتمع وتقاليده

 

 المراحل المقترحالوضعيات التعلمية والنشاط  التقويم

 يجيب عن األسئلة 

السياق: خالل تتبع والدك لألخبار على القنوات الوطنية تالحظ أن هناك اختالف بين نشرات 
 األخبار من حيث اللغة. 

 السند: تصورات المتعلمين.

 عدد بعضها؟ التعليمة: ما هي اللغات األخرى التي تقدم بها؟ 

مرحلة 
 االنطالق

يستذكر ويعدد 
 مناسبات.

 
 
 

 
يقرأ القصة 

 ويناقش محتواها

 
 

 
 

يتعرف على عادات 

تنوع الشعب 
 الجزائري

 
 
 

 
 

يتعرف على 
مقومات المجتمع 
 الجزائري ويعتز بها

 
 
 

 
يستخلص خالصة 

بسيطة ويعتز 
 بالغته

 الحصة األولى: 
 أتذكر:

 األمازيغية.حاول مع زميلك ترجمة كلمات من األمازيغية إلى العربية ومن العربية إلى 

 أقرأ وأالحظ: 
 22مطالبة المتعلمين بفتح كتاب التربية المدنية ص 

قراءة النص المرافق للسند ومطالبة بعض التالميذ 
 بقراءته: 

في المحيم الصيفي التقى عصام الذي يسكن 
بمدينة سطيف بمجموعة من األطفال من كل أنحاء 

و الجنوب، ومن خالل  الوطن من الشمال والغرب
الحديث معهم اكتشف أن لغاتنا مختلفة و جميلة 

 وأراد أن يتعلمها.
يالحظ المتعلمون الصور وقراءة السند ثم اإلجابة عن 

 :األسئلة

 ؟أين يسكن عصام -
 ؟إلى أبن ذهب؟ بمن التقى -
 ؟ما هي المناطق التي أتى منها -

 ؟أطفال المخيم الصيفي -
 ؟ما الذي اكتشفه عصام؟ ماذا قرر -

المجتمع  ما هي مقومات 1من خالل الوثيقة  -
 ؟الجزائري

 استخرج منها لغات الشعب الجزائري  -

ثم بين على ماذا يدل االختالف  02اقرأ الوثيقة  -
  اللغوي في وطننا.

من خالل ما سلف، يتم بمعية األستاذ الوصول إلى 
الخالصة وتدوينها على كراس التربية المدنية لمراجعتها 

 علم مناسبة لتالميذه(الحقا )أي خالصة أخرى يراها الم
 : تعلمت

 اللغة العربية هي اللغة الرسمية األولى.

 اللعة األمازيغية هي اللغة الرسمية الثانية في وطني.
  أنا أعتز بلغتي العربية واألمازيغية وأفتخر بهما ألنهما جزء من هويتي.

مرحلة بناء 

 التعلمات

يستعيد ما تعلمه 
 ويثبت معارفه

 : الحصة الثانية
 أجيب بنعم أو ال ثم أصحح الخطأ إن وجد. :أنجز -

 هوية المجتمع الجزائري اإلسالم والعروبة واألمازيغية. •

 أفتخر بأصلي األمازيغي. •

 أتكلم مع زمالئي في القسم باللغة الفرنسية فقط. •
 أخجل من لغتي العربية أما م األجانب. •

 يالحظ المتعلم الصور المرافقة ويعبر عنها 

اختر واحدة من العادات والتقاليد التي تميز منطقتك وبين كيف يتم : أدمج تعلماتي
 االحتفال بها

 التدريب و
 االستثمار

 
  



  10الدرس  اإلنسان والمحيط : المقطع التعليمي السنة الثالثة ابتدائي
 المحيط و اإلنسان الميدان

الوحدة 
 التعلمية 

 الماء في الحياة اليومية.
  مصدر ماء الخزان. -2

 د  90 المدة

 االستهالك العقالني للماء الشروب الوسائل
المساهمة في الحفاظ على شبكة و

 .مصادرهو توزيعه

 

مركبات 
 الكفاءة

 يتعرف على مصادر وأهمية ماء الخزان.
و طرق المحافظة عليه.و ويميز السلوكات 

 السليمة للمحافظة عليه.
الكفاءة 

 الختامية

موارده حول الكائنات يحافظ على محيطه بتجنيد 
 الحية، ومخاطر التلوث.

يعبر علميا عن ، العمل التعاوني ضمن جماعات القيم
 سنداتو صور

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
يجيب عن 

 األسئلة.

 ما هي مصادر المياه الصالحة للشرب؟ وما هي مجاالت استعماله؟

 الماء؟ وعائلتك كيف تحصل عليه؟كيف يحصل البدو الرحل على 
مرحلة 

 االنطالق

يناقش الوضعية 

اإلنطالقية 
 ويستهل الدرس

 
يحلل المخطط 
ويتعرف على 

محطة التحلية 
 والتطهير.

 
يتعرف على 
شبكة المياه 

 ويحدد عناصرها.
 

يناقش الصور 

ويحدد 
السلوكات 

الصحيحة 
للمحافظة على 

 الماء 

 
يميز السلوكات 

ويحافظ على 
 الماء 

 

 
يجيب عن 

األسئلة ويتوصل 
 إللى خالصة 

 قراءة السند من طرف المعلم وبعض التالميذ :سأتعلم

بدل التنقل لجلب الماء من مصادره، أقيمت خزانات تمأل بالماء الذي يوزع على السكان كيف 
   يصل الماء إلى الخزان وهل يصله صالحا للشرب

  الماء توزيع شبكة على أتعرف: الخزان إلى المصدر من: األول النشاط
 .الصورة عناصر عدد. الصورة الحظ

 هل يصل الماء من المصدر إلى الخزان مباشرة؟

 ما هي المحطة التي يمر بها؟
 ؟عبر محطة التصفية  لم يمر الماء

 ما هي الطرق األخرى التي يطهر بها الماء 
عبر عن مسار الماء انطالقا من مصدره إلى 

 الخزان 

يتوصل التالميذ من خالل التحليل والمناقشة 
الخزان يمر عبر   إلى ان الماء قبل وصوله إلى

 لكي يصل إلينا صالح للشرب واالستعمال وهي عمليات مكلفة.  مراخل لتصفيته وتطهيره

 أحافظ على الماء : الثاني  النشاط
تتطلب تصفيته وتطهيره تكاليف  بكميات متباينة في مختلف مناطق الجزائر كمايتوزع الماء 

  يالحظ التالميذ الصور المصاحبة –باهضة 
هل تكاليف المياه زهيدة؟ هل تتوفر المياه في كل مناطق  -

 الوطن بكميات كافية؟

 اذكر المناطق التي تكثر فيها المياه وتلك التي تقل فيها. -
 رأيك في هذه السلوكات؟ عبر عن هذه الصور؟ ما -

اذكر سلوكات  –ترشيد (  –صنف هذه السلوكات إلى )تبذير 
قدم نصائح للذين يبذرون الماء حسب  أخرى تعتبر تبذير للماء

 الصور 

من خالل طرح أسئلة توجيهية يتوصل التالميذ إلى 
   فقرة تعلمت

القادم من المصادر الطبيعية ويحلى قبل وصوله   يطهر الماء
إلى الخزان ثم الحنفية وهذه العمليات جد مكلفة. والماء 

 ضروري للحياة، يجب المحافظة عليه 

مرحلة بناء 

 التعلمات 

يوظف ما 
اكتسبه توظيفا 

 صحيحا

يقدم نصائح 
للمحافظة على 

 الماء

 أتحقق من تعلماتي:

قدم  المالحظة يوميا. سجل على كراسك تلك التي تحبها،هذه مجموعة من الوضعيات 
 حمس نصائح تساعد على مكافحة تلويث الماء وتبذيره.

 

 االستثمار 

 
  



  03الدرس  المقطع الثاني  السنة الثالثة ابتدائي
 التاريخ العام  الميدان

 تاريخ النشاط
 المسكوكات وال الموضوع

 د45 المدة

مشاهد كتاب التلميذ،  الوسائل
 وفيديوهات إن أمكن

 

الهدف 
 التعليمي

والمسكوكات . القديمة اآلثار على       يتعر ف
 والمخطوطات التي تمثل تاريخ الجزائر

الكفاءة 
 الختامية

يتعرف على آثار اإلنسان القديم في شمال 
 إفريقيا تعزيزا لبعدي األصالة واالنتماء الوطني 

السابقة وما يتعلق يطلع على األزمنة واألمكنة  القيم
 منها بالوطن وتاريخ ورموزه وتطلعاته.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة 

دلت األبحاث األثرية على أن اإلنسان الذي عاش في العصور القديمة ترك أنواعا  السياق:
 من اآلثار التي تمكننا من التعرف على جوانب من حياته، فكيف يمكننا تصنيفها؟

 تصورات المتعلمين  السند:
 ماذا يعني التاريخ؟ هل توجد مراحل قبل هذا التاريخ؟ التعليمة:

مرحلة 
 االنطالق

موضوع ستهل ي
 الدرس
 
 
 

يناقش محتوى 
 السندات المرئية

 
 
 

يستنتج المراد 
 من وراء كل سند

 
 
 

يتعرف على مآثر 
الدولة النوميدية 
من كتابات 
 ومسكوكات

 
 
 

يتعرف على 
بعض الشخصيات 
التي عاشت 
قديما في 
 الجزائر
 
 
 

يستنتج الخالصة 
 المناسبة

 

 استكشاف المعارف: 
 وقراءة السندات تتابعيا من قبل عدة تالميذ:  26مطالبة المتعلمين بفتح كتاب التاريخ ص 

 المسكوكات والمخطوطات -1
 الحظ السند اآلتية واذكر مميزات كل سند

   

 الحظ السند األول -
 ماذا كتب تحتها؟ -
 فيم كان تستعمل؟ -
 ماذا رسم فيها؟ -

 الحظ السند الثاني -
لماذا تعتبر المخطوطات  -

 مهمة؟
فيم كانت تكتب  -

 المخطوطات قديما؟

 الحظ السند الثالث -
أين تتواجد  -

 المخطوطة؟
فيم  كيف هي؟ -

 تنفعنا؟
ما هي نوميديا؟ هي مملكة كانت في الجزائر قبل اإلسالم وكانت عاصمتها  -

 سيرتا )قسنطينة حاليا(
 ما هي المخطوطات؟ هي قطع نقدية رسمية تحمل خاتما من الملك الحاكم. -

 : الشخصيات التاريخية -2

   
 الحظ السند األول -
 ماذا تقرأ؟ -
 أين ولد هذا األديب؟ -

 مادورو )سوق اهراس(
 متى كان ذلك؟ -
ما هي المواد التي كتب  -

 فيها؟

 الحظ السند الثاني -
 ماذا تقرأ؟ -
 ؟متى ولد -
 هل كان مسلما؟ -
 كيف عرفت؟ -
لماذا كان مشهورا  -

 في وقته؟

 الحظ السند الثالث -
 ماذا تقرأ؟ -
 اسم هذا الملك؟ما  -
 ماذا حكم؟ -
 بأي لغة كان يتكلم؟ -
 كيف عرفت؟ -

الخالصة التي يجب أن خالل مناقشة السندات ومالحظة الصور يتوصل المتعلم إلى  من
 تكون بسيطة تناسب مستواه وعمره تفكيره البسيط

 استنتاج )(
والمعرفة، فعاش كانت الجزائر قديما قبل االسالم تسمى نوميديا، ولقد كانت مركزا للعلم 

 فيها الكثير من العلماء والمفكرين.

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

ينجز النشاط بناء 
على ما 

 مكتسباته 

 تقويم جزئي: 
 أنقل التمرين على كراستك ثم امأل الفراغات بما يناسبها:

تتنوع آثار العصر القديم بمنطقة شمال إفريقيا ومنها المخطوطات و .................... 
 و................ و................ و ................ وهي توجد بمختلف المواقع األثرية

 التدريب 
 و

 االستثمار

  



  01الدرس  المقطع الثالث: في محالت الصناعة التقليدية السنة الثالثة ابتدائي
 األعداد والحساب الميدان

 (1الضرب) النشاط
 د45 المدة

 2و  1 الحصة

قريصات، علب جبن فارغة،  الوسائل
 كراسات المحاوالت،

 

الهدف 
 التعلمي

 والضرب المتكرر الجمع بين العالقة معرفة

الكفاءة 
 الختامية

 من األصغر األعداد باستعمال مشكالت يحل
  والضرب والطرح الجمع وعمليات 100000

يتحقق من صحة النتائج ، يالحظ ويكتشف القيم
 يستعمل الترميز العالمي، ويصادق عليها

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يميز بين الحد 
 وعدد الحدود

 الحساب الذهني
      2، 3، 5، 6اكتب على لوحتك أربع مرات العدد: 

 8، 12، 16اكتب على لوحتك ربع العدد: 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعية 
ويفهم 

 مفرداتها
 
 

 
فكرة يطلع 

الجمع المتكرر 
وعالقتها 
 بالضرب

 
 

 
يستنتج عالقة 
الضرب بالجمع 

ويحول فيما 
 بينها
 

 
 

يوظف تقنية 
التحويل لحل 

 فقرة أنجز

 
 

 
يجسد معارفه 

 بطريقة

 صحيحة

 مرحلة التحفيز: 
 يضع المعلم أربع علب جبن فارغة أمام مرأى التالميذ.

القريصات في  قريصات مثال، نفس عدد 5يضع في العلبة األولى: 

 العلب األخرى.
يستقدم تلميذ ويطلب منه عد جميع القريصات بصوت مسموع، 

 )أقالم، قطع طباشير، تالميذ...( وضعيات أخرى

 أكتشف )فترة المالحظة(
يفوج المعلم تالميذه إلى أربعة أو خمسة أفواج ويعطي لكل فوج 

  يراه مناسبا. أو ماقريصات أربع علب جبن فارغة وكيس 
)فترة  في كل علبة.قريصات يطلب من قائد الفوج وضع خمس 

 للتأمل(

 )فترة البحث( عمل فردي على األلواح أكتشف
 باستعمال الجمع القريصاتاحسب عدد كل 

 باستعمال الضرب القريصاتاحسب عدد كل 
العلبة  قريصاتالعلبة األولى ويضيف لها عدد  قريصاتيعد عدد 

 الثانية و............

 العلبة األولى ويضربه في عدد العلب قريصاتدد يعد ع
 كل علبة  قريصاتيعد عدد العلب ويضربه في عدد 

 يعرض المعلم عينة من أجوبة التالميذ على السبورة ويناقشها معهم عن طريق حوار هادف

 يعرض المعلم المجاميع.
 عمل فردي )فترة البحث( أكتشف

 اكتب كل مجموع على شكل جداء.
 ويضربه في جزء)حد( األجزاء)الحدود(يحسب عدد 

 6x2=2+2+2+2+2+2: يضرب حد في عدد الحدود

 2x6=2+2+2+2+2+2أو 
 يناقش أجوبة التالميذ عن طريق حوار هادف

 بعد المناقشة يتم التصديق على األجوبة الصحيحة وإبعاد الخاطئة 
 مرحلة االنجاز: 

  قراءة التمرين األول من فقرة أنجز. 

 شرح التعليمة شرحا وافيا. بعداز مباشرة اإلنج
 التصحيح الجماعي والفردى على الكراسات.

 يمر المعلم بين الصفوف لتسجيل العقبات التي قد تعترضهم 

 على أن تعالج أثناء المناقشة
 تعلمت:

يمكن كتابة مجموع متكرر لعدد ما على شكل جداء بكتابة هذا العدد في عدد مرات 
 تكراره

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 

 فرديا

 في الحصة الثانية. 42: حل التمارين ص التمرن
 أكتب ما يناسب مكان النقط .1

 لون العمليات الصحيحة .2
 ابحث موظفا تقنية الضرب .3

 التدريب

 و
 االستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
  



  02الدرس  الثالث: في محالت الصناعة التقليديةالمقطع  السنة الثالثة ابتدائي
 األعداد والحساب الميدان

 الحساب بتمعن النشاط
 د45 المدة

 4و 3 الحصة

 األلواح، الكتب...... الوسائل

 

الهدف 
 التعلمي

 .بتمعن طرحها أو مئات أو عشرات جمع

الكفاءة 
 الختامية

 من األصغر األعداد باستعمال مشكالت يحل
 والضرب والطرح الجمع وعمليات 100000

يتحقق من صحة النتائج ، يالحظ ويكتشف القيم
 يستعمل الترميز العالمي، ويصادق عليها

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحدد القيم 
الناقصة في 

 اآلحاد

 الحساب الذهني
 التالميذ بكتابة العدد الناقص.ومطالبة  1 000=.......+1 400يكتب المعلم العملية: 

 ينطق المعلم بعمليات أخرى ويطلب في كل مرة من التالميذ كتابة العدد الناقص. 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعية 
ويفهم 
 مفرداتها

 
 
 

يتعرف على 
منزلة األعداد 

 عند تفكيكها 
 
 

 
 

 ايجمع أعداد
ذهنيا موظفا 

أسلوب 

 التفكيك
 
 

 
 

 اأعداديطرح 
ذهنيا موظفا 

أسلوب 

 التفكيك
 

 
 
 

يجسد معارفه 
 بطريقة

 صحيحة

 مرحلة التحفيز: 
 إلى مجموع أعداد 9000، 2070، 524فكك العدد 

 أكتشف )فترة المالحظة(

 يقرأ المعلم نص الوضعية ويطلب من بعض تالميذه قراءة نص الوضعية.
التعليمة يناقش المعلم تالميذه حول نص الوضعية ليمكنهم من فهم 

  واإلجراء المناسب للحل.

عرض طريقة زكريا ومناقشها للوصول إلى أن زكريا قام بتفكيك 
 العددين ومن ثم حساب المسافة المقطوعة.

 )فترة البحث( عمل فردي على الكراسات أكتشف
  أكمل حساب زكريا.

 اإلجراءات: 

يجمع مئات العدد األول مع مئات العدد الثاني ونفس 
 العشرات فالوحدات.العمل مع 

بجمع وحدات العدد األول مع  البدء               مالحظة: ي ستحسن 
وحدات العدد الثاني لننتقل إلى العشرات فالمئات حتى 

 نتفادى الوقوع في مطبات االحتفاظ

 العرض والمناقشة: 
ويناقشها معهم  يعرض المعلم عينة من أجوبة التالميذ

 عن طريق حوار هادف

 الحوصلة والتأسيس: 
 الخاطئة.المناقشة يتم التصديق على األجوبة الصحيحة وإبعاد بعد 

 أكتشف )فترة المالحظة(
يعود المعلم إلى نص المشكل يناقشه مع التالميذ الستخراج طول المسار ومقارنته 

 استنتاج أنه توجد مسافة متبقية.        بالمسافة المقطوعة خالل اليومين

 أكتشف)فترة البحث(عمل فردي
 شرح السؤال لمعرفة اإلجراء المناسب لإلجابة عنه. ،تلميذ بقراءة السؤالمطالبة 

 اإلجراءات: 
 وحساب المسافة 240والعدد  340يفكك العدد 

 العرض والمناقشة: 

 يعرض المعلم عينة من أجوبة التالميذ ويناقشها معهم عن طريق حوار هادف
 الحوصلة والتأسيس: 

 جوبة الصحيحة وإبعاد الخاطئة.بعد المناقشة يتم التصديق على األ

 كتابة ما توصل إليه التالميذ على الكتب
 مرحلة االنجاز: 

 يطلب من التالميذ قراءة التمرين األول من فقرة أنجز.

 بعد شرح التعليمة شرحا وافيا يطلب منهم مباشرة اإلنجاز.

 
 

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

 في الحصة الثانية. 43: حل التمارين ص التمرن

 أكمل العمليتين .1
 أحسب ذهنيا نتيجة كل عملية .2

 أبحث ذهنيا وحسابيا نتائج المشكلة .3

 التدريب
 و

 االستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
  



  03الدرس  المقطع الثالث: في محالت الصناعة التقليدية السنة الثالثة ابتدائي
 تنظيم معطيات الميدان

 (1) حل مشكالت النشاط
 د45 المدة

 6و 5 الحصة

 األلواح، كراس المحاولة الوسائل

 

الهدف 
 التعلمي

 مختلفة سندات من المفيدة المعلومات اختيار
 .مشكلة حل في واستعمالها

الكفاءة 
 الختامية

 من األصغر األعداد باستعمال مشكالت يحل
 والضرب والطرح الجمع وعمليات 100000

يتحقق من صحة النتائج ، يالحظ ويكتشف القيم
 يستعمل الترميز العالمي، ويصادق عليها

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحدد القيم 
الناقصة في 

 اآلحاد

 الحساب الذهني
 ؟كم كرية صارت عنده       كرية 13 فربحكرية، لعب  65يملك أمين 

 كم بيضة أوصلتها األم للمنزل؟   بيضات. 5 تكسرتبيضة وفي طريق العودة  27اشترت األم 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعية 

ويفهم 
 مفرداتها

 
 
 

يتعرف على 
مختلف طرق 
 حل مشكلة ما

 
 

 
يستنتج ضرورة 

الرسم 

التوضيحي 
 التبسيطي

 
 
 

يوظف تقنيات 
الحساب في 
حل مشكالت 

 مشابهة
 

 
 

يجسد معارفه 

بطريقة 
 صحيحة

 مرحلة التحفيز: 
 زاد، ربح، تقدم؟ يسأل المعلم: ماهي العملية التي تناسب العبارات.

 خسر، تأخر؟ ماهي العملية التي تناسب العبارات.

 أكتشف )فترة المالحظة(
 يقرأ المعلم نص الوضعية ثم قراءة من طرف بعض التالميذ

يسأل المعلم: ماهي المعلومات الصحيحة 

 اإلجابة عن السؤال؟التي تناسب في 
 تناسب؟ ماهي المعلومة التي ال

 في الجزء الثاني وبعد القراءة لنص الوضعية
يطلب المعلم من التالميذ تحديد المعلومات 

 المناسبة

 )فترة البحث( عمل فردي على كراسات المحاوالت أكتشف
 يقرأ المعلم نص السؤال ويشرحه شرحا مبسطا

 أجب عن التعليمة
 اإلجراءات: 

 يستخرج المعلومات المناسبة للحل، ينهي إجراءه بوضع عملية الطرح

 العرض والمناقشة: 
 يعرض المعلم عينة من أجوبة التالميذ ويناقشها معهم عن طريق حوار هادف

 الحوصلة والتأسيس: 

 بعد المناقشة يتم التصديق على األجوبة الصحيحة وإبعاد الخاطئة .
 مرحلة االنجاز: 

 ص الوضعية، ويطلب من بعض التالميذ قراءة النص.يقرأ المعلم ن

 يسأل المعلم: هل وردت كل المعلومات في نص الوضعية؟
 ماهي المعلومات الناقصة؟

 انظروا إلى الصورة، هل هي موجودة فيها

 اقرإ السؤال األول
 ال هل يمكننا اإلجابة عنه؟

 توجد علب في الصورة ال لماذا؟

 اقرإ السؤال الثاني
 الصورة وأجب عنه.الحظ 

 ماذا اشترى أحمد؟
 احسب ثمن مشتريات أحمد.

 **يحرص المعلم أن يصل التالميذ إلى 

 تصنيف المعطيات ليسهل الحل
 **ينبه المعلم تالميذه إلى تحرير اإلجابة

 تحريرا مناسبا
 

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

 الثانية.في الحصة  44: حل التمارين ص التمرن
 أوجد وزن المحفظة .1

 أوجد الفرق بين مسافتين .2
 أوجد المسافة التي قطعتها مريم .3
 أبحث عن الفرق بين وزنين .4

 التدريب

 و
 االستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
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 فهم المنطوق  الميدان
النص 

 المنطوق
 رشق يحب الرياضة 

 د45 المدة
 1 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يتفاعل مع ، يرد استجابة لما يسمع
يقيم مضمون النص ، النص المنطوق

 المنطوق

 
مؤشرات 

 الكفاءة
                                   يتصر ف بكيفية تدل  على اهتمامه لما 

،                          يحد د موضوع السرد وعناصره، يسمع

 الروابط اللغوية المناسبة للسرديستخدم 
الكفاءة 

 الختامية
يفهم خطابات منطوقة من مختلف األنماط 
 ويركز على النمط السردي ويتجاوب معها

يتحلى بروح التعاون ، يعتز بلغته العربية القيم
 والتضامن والعمل الجماعي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

للوضعية يستمع 

اإلنطالقية 
 ويناقشها.

و يجيب عن 
 األسئلة 

(. مناقشة التالميذ حول الوضعية 53الوضعية االنطالقية المشكلة )دليل ص  :السيـاق

 االنطالقية.
 تصورات المتعلمين.: السند

 لماذا يمارس اإلنسان الرياضة؟ ما هي الرياضة األكثر شعبية؟ كيف؟: التعليمة
 ما هي رياضتك المفضلة؟ لماذا؟ 

مرحلة 
 االنطالق

 

يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 
 
 

 
 

يجيب بجمل 
بسيطة تترجم 
المعنى العام 

 للنص
 
 

 
 

يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق

يستخلص القيم 

 ويعمل بها

 فهم المنطوق: 
التواصل البصري مع ( من طرف المعلم رشيق يحب الرياضةقراء النص المنطوق ) ✓

 داء الحس حركي والقرائن اللغوية.االستعانة باألببينه وبين متعلميه 
 :النص المنطوق

يشاهد سباقا في ينتظر رشيق يرنامح )الرياضة في أسبوع (على الشاشة 
الركض، أو آخـرا في القـفز، وو يتابـع بحمـاس السباحة والتزلج على الماء، أما 

لها من كرة السلة والمـضرب إلى كـرة الطـائرة وكرة ألعـاب الـكـرة فيحبها ك
الطاولة أما لعبتـه المفضـلة هي لـعبة كـرة القـدم. هو ال 

 يسأم من متابعتـها بحمـاس لمـدة تسعين دقيقـة 
خاصة إذا كانت مباراة للفريق الوطني، فهو يعرف 

أسماء كل الالعبين، المهاجمين والمدافعين وحارس 
ناصر وفي، فما من أحد يتحدث عن المـــرمى فهو م

فريقنا الوطني إال استمع إليه بشغف واهتمام. ترى أي 
 ؟رياضة سيختارها وسيم عندما يكبر

 يسأل المعلم:: أستمع وأجيب
 اختر عنوانا مناسبا لما سمعت مما يلي: -

باحة بطل  المشاغب الولد رشيق           الر ياضة يهوى رشيق          الس 

 .وجد إن الخطأ     صح حو          أصغ جي دا
 المالعب( )صدى برنامج رشيق ينتظر-

 .فقط المائية الرياضيات رشيق يتابع- ✓
 .القدم كرة يفضل رشيق - ✓

 رشيق؟ المفضلة عند المباريات هي ما • ✓
 الوطني؟ الفريق ألخبار رشيق يستمع كيف • ✓
 لو تحدث أحد عن الفريق الوطني كيف يتابعه رشيق؟ عالم يدل هذا؟ ✓

 و أنت كيف تتصرف؟
 رشيق؟ سيختارها التي         الر ياضة هي ما رأيك في • ✓

ماذا ترى في المشهد المصور؟ ما أنواع الرياضيات التي تبينها؟ ما  أعبر عن المشهد:
 هي الرياضات األخرى التي تعرفها؟

  استرجاع المعلومات:

 إعادة النص المنطوق من قبل بعض التالميذ مع توجيه وتصحيح من المعلم ✓
 :بطرح أسئلة توجيهية يتوصل التالميذ إلى القيم استخالص القيم من النص

 ....الرياضة مفيدة للصحة وتنمي فينا حب الوطن من خالل متابعتنا لفرقنا الوطنية

مرحلة بناء 
 التعلمات

يسترجع أحداث 
 النص المنطوق

 
 تقويم اإلنجاز.

 إنجاز النشاطات أفهم وأجيب كراس النشاطات ص 

   

 التدريب
 و

 االستثمار

  



 1األسبوع  5المقطع  الصحة والرياضة المقطع التعليمي:  السنة الثالثة ابتدائي
 

 تعبير شفوي )أستعمل الصيغ( الميدان

 ربما. –قد  الصيغ 

 د45 المدة

 2 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

 يفهم حديثه، يتواصل مع الغير

 

مؤشرات 
 الكفاءة

              يعب ر عن رأيه ، يستخدم القرائن المناسبة للسرد
 الشخصي

الكفاءة 
 الختامية

                                     يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة في 
 وضعيات تواصلية دالة

يتحلى بروح التعاون والتضامن والعمل ، يعتز بلغته القيم
 يركب كالما يتالءم مع وضعية التواصل، الجماعي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر النص 

ويجيب المنطوق 
 عن األسئلة.

 (.رشيق يحب الرياضةالعودة إلى النص المنطوق )

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.
 ما هي الرياضة التي يحبها رشيق؟ وأنت ما هي رياضتك المفضلة؟  

مرحلة 

 االنطالق

 
 

 يجيب عن األسئلة

 
يكتشف الصيغ 

ويوظفها في جمل 
 تامة المعنى 

 

 
 

 
 

عن المشاهد يعبر 

 موظفا ما تعلمه
 
 

 يعبر موظفا الصيغ
في جمل تامة 

 المعنى 

 المرحلة األولى
 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة.

 ؟في رأيك ما هي الرياضة التي سيختارها عندما يكبر يحب رشيق كرة القدم كثيرا

 تكون كرة القدم؟ قدالرياضة التي يختارها رشيق عندما يكبر  -
 تأخر المدير اليوم عن تحية العلم ما الذي حدث له؟

 تكون سيارته معطلة. قد -
 ما هو النادي الذي يختاره رشيق؟

 ينتسب إلى نادي كرة القدم أو السلة. ربما -

 .أخرى لتثبيت الصيغة طرح أسئلة توجيهية
 غاب اليوم زميلك فالن ما سبب غيابه يا ترى؟

 يكون مريضا. ربما -
  طالبة المتعلمين بتوظيف الصيغ في جمل.م

 أستعمل الصيغ:

 
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يتدرب على 
استعمال الصيغ 

في وضعيات 
مشابهة 

 ويستثمرها 

  52أستعمل الصيغ ص النشاط العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز 

 
 

 التدريب

 و
 االستثمار
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 تعبير شفوي )إنتاج شفوي( الميدان

 
 مباراة الفريق الوطني  اإلنتاج الشفوي 

 د45 المدة

 3 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

 يتواصل مع الغير ويفهم حديثه

 

مؤشرات 
 الكفاءة

للرياضة يسرد قصة انطالقا من مشاهد ترشد 
  والصحة.

الكفاءة 
 الختامية

                                     يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة في 
 وضعيات تواصلية دالة

يبحث عن المعلومة ويوظفها في التعبير  القيم
 التعامل وحسن الجوارداب آيتحلى ب، الشفوي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يحسن االستماع.

يسترجع أحداث 

 النص المنطوق 

  كرة القدم كثيرا ويتابع مبارياتها كثيرا.رشيق يحب : السيـاق

 النص المنطوق: السنـــد

 ما هي المباريات التي يحبها؟ عالم يدل هذا؟ : التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يعبر معتمدا على 

 المشاهد واألسئلة

 مستعمال الصيغ.

 التعليمة:

مع عائلتك تابعتها ، األيام شاهدت مباراة للفريق الوطني لكرة القدم في يوم من

 .ماذا فعلت بعد المباراةو كيف كان شعوركو تحدث عن هذه المباراة. باهتمام كبير

 ما الذي تشاهده في الصورة؟-

 ما هي الرياضة التي يمارسونها؟ -

 ما هي ألوان قمصانهم؟ لما ترمز؟-

عدد بعضهم. هناك غياب لبعض 

 الالعبين ترى ما السبب؟ 

 

من تشاهد في الصورة؟ ماذا -

نسميهم؟ ما هي الرايات البارزة في 

الصورة؟ عالم تدل؟ ما رأيك في هذا 

 التصرف؟

 تحدث عن أجواء المباراة.

 و شعورك بعد انتهائها.

 

 طرح أسئلة أخرى توجيهية يراها المعلم مناسبة 

 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 تقويم التعبير

تحت توجيه وتصحيح ، بناء فقرة من الصور السابقة وتداولها ما بين التالميذ

 من المعلم: 

في يوم من األيام برمج لقاء ودي بين المنتخب الجزائري لكرة القدم 

جويلية. ما إن حان وقت المباراة حتى جلس  05ونظيره التونسي بملعب 

الجميع أمام التلفاز لمتابعة المباراة، دخل العبوا الفريقين ألداء السالمين 

لفريقين حتى سألت والدي ما سبب غياب الوطنين وما إن إصطف العبوا ا

الالعب..... فرد والدي قد يكون مصابا، تابعنا المباراة وكلي شغف لفوز 

منخبنا الوطني........لقد كان الجو حماسيا داخل المدرجات الملونة 

بالرايات الجزائرية والتونسية وكان جوا مليئا بالروح الرياضية واألخوة بين 

 ا منخبنا مباراة بكل شراسة وحققوا فوزا.....الفريقين ولعب العيو

التدريب 
 واالستثمار
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 والتعبير الكتابي فهم المكتوب الميدان

 +إثراء(+كتابةقراءة )أداء+فهم النشاط
 كرة القدم 

 د90 المدة

 5و 4 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات 
الواردة في النص المكتوب ويستعمل 

 المعلومات الواردة في النص المكتوب

 
مؤشرات 
 الكفاءة

يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ويحترم شروط القراءة 
يحترم عالمات الوقف ويعبر عن فهمه ، الجهرية

 لمعاني النص السردي ويحترم شروط العرض
الكفاءة 
 الختامية

يستعمل القرائن اللغوية والغير لغوية لفهم معاني 
يكتب الحروف كتابة مناسبة من ، الكلمات الجديدة

 حيث الشكل 
ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية المستمدة  القيم

 .من مكونات الهوية الوطنية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحسن 

االستماع ويجيب 
 عن السؤال.

  عدد الكاتب في نص رشيق يحب الرياضة عدة أنواع من الرياضات.: السياق

 .النص المنطوق: السند
 عددها؟ صنفها إلى رياضة فردية ورياضة جماعية.:التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

 

 يعبر عن الصور
 
 

يلتزم بقواعد 
 القراءة الصامتة

 
يكتشف 

الشخصيات 

 عنهاويعبر 
 

يستمع ويبدي 
 اهتماما 

يحترم شروط 
 القراءة الجهرية

ويقرأ قراءة  

سليمة 
 مسترسلة

 
يوظف الكلمات 

الجديدة في 
 جمل
 

 
يجيب عن 

 األسئلة

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 78فتح الكتاب ص  ✓
 ما الذي يفعله الولد؟اذا تشاهد في الصورة؟ م -

 من يراقبه؟ ما اسم الجهاز الذي بين يديه؟ -
 عما يبحث يا ترى؟  -

 تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص ✓
 ترك فسحة للتالميذ للقراءة الصامتة. ✓

 من هي شخصيات هذه القصة؟ -

 بحث رشاد في الحاسوب عن موضوع  -

 جغرافي  علمي  رياضي

 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء لتقريب المعنى ✓
فقرة/فقرة)يبدأ بالمتمكنين حتى ال يدفع ، بالتداول على القراءةمطالبة التالميذ  ✓

 المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء(
 تذليل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة  ✓

 شرحها الكلمة  شرحها الكلمة

 لهفة واشتياق  شغف   تالعب  تداعب 

 أنحاء  أرجاء  عن قرب  عن كثب 

 أنصت  أذعن  مشغوال  منهمكا 

 مسرعا  مهروال   يدقق النظر  يتمعن 

 جد الكلمة المناسبة لمعنى كل عبارة في النص  -

 يدير المباراة مجموعة متكاملة من الحكام –لعبة محبوبة عند األطفال  -
 الحب الشديد واالنشغال باألمر. -

 مناقشة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة. ✓
 .79األسئلة مرافقة للنص)أقرأ وأفهم(ص ✓

 ماذا كان يفعل رشاد؟ عم سألته أمه؟ -

 –األمريكيون هم أول من طوروا كرة القدم  -أصحح الخطأ إن وجد / قال رشاد: ) -
يؤديها فريقان، كل فريق يتكون من ثالثة  –الوقت المدد للمباراة ستون دقيقة  -

 يدير المباراة حكمان ( -عشر العبا 
 رشاد عن الكالم؟لم توقف  -

 السباحة. –الجيدو  –جد ما يميز كل رياضة: كرة القدم  ثري لغتي:أ 

 – الحصول على جسم متناسق –المناورة في المبارزة  –الغوص في أعماق البحار  -
 الدقة في تصويب الكرة و السرعة –الخفة في توجيه الضربات 

 .مفتولةو عضالت قوية -

مرحلة بناء 

 التعلمات
 

 األسئلةيجيب عن 

ينسخ الفقرة 
 محترما رسم الحرف

 

 ينجز النشاط.

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع. ✓

 مالحظة: النشاط المدرج في كراس النشاطات ال يخدم الدرس المقرر ✓
 النشاط المقترح:أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد  ✓

 كرة اليد  يبحث رشاد عن تاريخ –استعمل رشاد لوحة رقمية في بحثه  -
 تابع رشاد مباراة للفريق الوطني. –تقسم مباراة كرة القدم إلى شوطين  -
 (ر 112()دليل الكتاب صت كتابة حرف ) ✓

 نسخ الفقرة األولى من النص 

التدريب 

 واالستثمار
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 المكتوبفهم  الميدان

 نحوية تراكيب +تعمق في النص()قراءة النشاط
 كرة القدم + المثنى 

 د90 المدة

 7و 6 الحصة
مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة الواردة في 
يستعمل المعلومات الواردة في ، النص المكتوب

 النص

 
مؤشرات 

 الكفاءة
يعبر عن فهمه لمعاني النص ويستثمره 

 اكتساب الظواهر اللغوية المختلفةفي 

الكفاءة 
 الختامية

يتعرف على جمع ، يتعمق في الفهم
 المثنى ويميزه.

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم

 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 
 األسئلة.

 إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص. العودة
  ؟ما هو البحث الذي أنجزه رشاد

مرحلة 
 االنطالق

 
يستمع ويبدي 

 اهتماما
 

يقرأ فقرات من 
 النص قراءة صحيحة

 

 جيب عن األسئلةب
 

يوظف الكلمات 
 الجديدة في جمل

 
 
 

 
 

 
المثنى يكتشف 

توظيفا  ويوظفه
  صحيحا

 

 
 

 يحول إلى المثنى 
في جمل ه يوظفو

 تامة المعنى.

 +تعمق في النص(أداءالمرحلة األولى )قراءة 

 يعود المعلم إلى النص ويقرأه كامال قراءة جهرية مسترسلة

 )تجسيد األهداف الحس حركية(من طرف المتعلمين  تليها قراءة جهرية معبرة
 يطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص.

 الرياضة األكثر شعبية في الجزائر؟ اذكر رياضات جماعية أخرى تعرفها.ما هي  -

 ما هو شعورك عندما يلعب الفريق الوطني مباراة؟ ماذا تنتظر منه؟ لماذا؟ -
 وتوظيفها في جمل. شرح بعض الكلمات الجديدة

 المرحلة الثانية)بناء الفقرة أو الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية(

 .الجمل المحتوية الظاهرةالعودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء  ✓
 بكم حددت المباراة الواحدة؟ وقسمت إلى كم من شوط؟-

حددت المباراة الواحدة بتسعين  ):جلس رشاد أمام جهاز الحاسوب قائال
 .دقيقة مقسمة إلى شوطين

 .الصيغة بلون مغاير على السبورة وتلوين الجملكتابة  ✓

 مراجعة سريعة حول ما تم دراسته من خالل الجمل. ✓
 مراقبة فتصحيح. منها على لوحتي.... ةاكتب واحدجمل فعلية،  الفقرةوردت في  -
 ألنها فعل  لماذا كتبت التاء في حددت مفتوحة -

 .ألنها اسم مفرد مؤنث لماذا كتبت التاء في المباراة ودقيقة ومقسمة مربوطة  -

 ؟ على ماذا تدل من حيث العدد؟ما نوع الكلمات الملونة -
 الكلمات الملونة تدل على  -

 المؤنث  الجمع  المذكر  المثنى  المفرد

 شوط إذا كانت شوطين مثنى فما مفردها  -

 ملعبان  -ملعبين  كرتين / ملعب  –كرتان المثنى مثل: كرة  -

 )ين( أو )إن(  إذن ماذا أضفنا إلى المفرد  -

بتحويل كلمات من المفرد إلى المثنى وتوظيفه في مطالبة المتعلمين بجمل   -
 جمل.

  استنتاج الخالصة وتدوينها:
أضيف )ان ( أو )ين( في المذكر أو و المثنى هو مادل على )اثنين أو اثنتين (

 المؤنث

 تدريب:
 متسابقين  –ذهبيتين  –كأسين  –ميداليتين  :الكلمة المناسبة في الفراغاكتب 

 ...و كرة.كرة التنس تحتاج إلى–إلى خط الوصول في نفس الوقت  .....وصل-

 ....فاز فريقنا الوطني ب–الثانية في كرة السلة و ...األولى في ركوب الخيل.ب فاز على

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يجيب عن األسئلة
يقدم أفكارا أخرى 

استنادا إلى 

 تصوراته
 

 ينجز النشاط.

 المفرد والمثنى أوظف  53كراس األنشطة ص على  إنجاز التطبيق

 

التدريب 
 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 إمالء قراءة )أداء وفهم( + النشاط
  األسماء الموصولة بالم واحدة+كرة القدم

 د90 المدة

 9و 8 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة 

يتحكم في ، الواردة في النص المكتوب
 مستويات اللغة الكتابية.

 
مؤشرات 

 الكفاءة
يعبر عن فهمه لمعاني النص وينطق الحروف من 

األسماء يتعرف على و، مخارجها الصحيحة

  الموصولة ويوظفها.
الكفاءة 

 الختامية
مع التركيز على ، األنماطيقرأ نصوصا من مختلف 

                            وتتكو ن من ست ين إلى ثمانين ، النمط السردي

 قراءة سليمة ويفهمها، كلمة أغلبها مشكولة
ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم

 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وتلخيصه بأسئلة هادفة

 ما الفريق الذي يحبه رشيق؟ عالم يدل حبه للفريق الوطني؟ وأنت؟  -

مرحلة 

 االنطالق

يكتشف 

الشخصيات ويعبر 

 عنها

 

من  ةيقرأ فقر

النص قراءة 

سليمة 

 ومسترسلة

 

 

يجيب عن 

 األسئلة

 

 

يتعرف على 

األسماء 

 الموصولة. 

 

األسماء  يكتب

الموصولة كتابة 

صحيحة وينطقها 

 نطقا سليما.

 

 

يستنتج قاعدة 

 مختصرة

 داء وفهم(أالمرحلة األولى)قراءة 

 وقراءة النص قراءة صامتة. 78يطلب المعلم من التالميذ فتح الكتب ص  ✓

 معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية(لألستاذ  تليها قراءة جهرية ✓

وعلى ، مركزا على حسن القراءة وجودتهايفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء  ✓

 من لم يقرأ في الحصتين السابقتين.

 يطرح المعلم األسئلة. ✓

 عما كان يبحث رشاد؟ ما هي الوسيلة التي استعملها في بحثه؟ -

 ما هل أنهى رشاد بحثه؟ ما الذي جعله يهرول ويترك البحث؟ -

 قرة.مطالبة التالميذ بتحديد عدد فقرات النص وإعطاء عنوان لكل ف -

 (األسماء الموصولة الفقرة أو الجمل المتضمنة  المرحلة الثانية)بناء

 العودة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة. ✓

 من طور كرة القدم؟ ما هي الهيئة العالمية المشرفة على كرة القدم. ✓

 الكلمات المنونة بالضمة والكسرة فقط:تدوين الجمل وتلوين  ✓

 طوروا لعبة كرة القدم. الذيناإلنجليز هم 

 العالمية التي تشرف على كرة القدم. المنظمةالفيفا هي 

 قراءة الجمل من طرف المعلم وبعض التالميذ ✓

 مالحظة الكلمة الملونة ومناقشة نوعها: ✓

 أعد قراءة الكلمات الملونة ثم اختر اإلجابة الصحيحة.

 المين ( -كم الما نطقت؟ كم الما كتبت )الما واحدة 

 فتحة وشدة ( -ماذا وضع فوق الالم )فتحة 

 مطالبة المتعلمين بتوظيف األسماء الموصولة في جمل. 

 أكمل بوضع االسم الموصول المناسب. تدريب: -

....راوغ منافسة مروان ومرر الكرة إلى .....رشيق....مررت الكرة لزميلها.نسرين هي

 ...... سجل الهدف األول..عمر

   الخالصة:

أكتب األسماء الموصولة بالم واحدة وأضع شدة وفتحة فوق الالم وأنطقها 

 المين 

مرحلة بناء 

 التعلمات

يكتب األسماء 

الموصولة كتابة 
  صحيحة

 53انجاز النشاط إمالء على دفتر النشاطات ص 

 
 إمالء على كراس القسم:

 أمي هي التي تعبت من أجلي 
 الشهداء هم الذين ماتوا من أجل الجزائر.... 

 التدريب

 و
 االستثمار
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 التعبير الكتابيفهم المكتوب و الميدان

 فهم( +تعبير كتابيو قراءة)أداء النشاط
 د90 المدة

 11و 10 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يتحكم ، يقيم مضمون النص المكتوب
في مستويات اللغة الكتابية وينتج 

 منصوصات حسب وضعية التواصل

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يوظف معجمه اللغوي المناسب وينظم 
 إنتاجه وفق النمط السردي

الكفاءة 
 الختامية

 ينظم إنتاجه وفق نمط النص السردي

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم
 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر أحداث 

النص المقروء 
 ويلخصها

 تلخيص النص المقروء بأسئلة موجهة ✓

 هل تمارس الرياضة؟ ما هي رياضتك التي تمارسها؟ لماذا تمارسها؟  -
كيف 

مرحلة 
 االنطالق

يستمع 

ويبدي 
يقرأ اهتماما 

قراءة  فقرة
 معبرة

 مسترسلة 

 
يستخلص 

القيمة 
 األخالقية

 ويعمل بها
 
 

 
 

 
يتعرف على 

مختلف 

مركبات النص 
 المرغوب

 
 

يرتب أفكاره 
 ويركب فقرة

 

 المرحلة األولى: قراءة 

 قراءة النص قراءة معبرة من طرف المعلم.و 78العودة إلى النص المكتوب ص 
 التالميذ.قراءات فردية وافرة من بعض  ✓
 طرح أسئلة الستخالص القيمة  ✓

ما هي الرياضة المفضلة لدى رشاد؟ وما هي الرياضة األكثر شعبية في العالم؟  -
كيف تتابع رشاد مباريات الفريق الوطني؟ عالم يدل؟ وأنت كيف تتابع مباريات 

 فريقنا الوطني؟

ا الرياضة األكثر شعبية في العالم هي كرة القدم وهي لعبة ممتعة وأن
أحب مباريات الفريق الوطني وأتابعها بحماس شديد كأغلب الجزائريين 

 الذين يعبرون عن حبهم واعتزازهم باالنتماء لهذا الوطن....

 كتابة القيمة الخلقية على السبورة قراءتها ومطالبة التالميذ التحلي بها. ✓

 المرحلة الثانية: التدريب على التعبير الكتابي 

 ءة التعليمات من طرف المعلم وبعض التالميذ وقرا تفويج التالميذ

  
 

مرحلة بناء 

 التعلمات

 تقويم اإلنجاز 

 توجيه التالميذ وربط اإلنتاج بالنص المنطوق واإلنتاج الشفوي والنص المكتوب 
 التدريب

 و
 االستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

 ( كرة القدممحفوظات ) النشاط
 د45 المدة

 8 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات 
الواردة في النص المكتوب، ويوظف 

 الرصيد الجديد الوارد في النص.

 

مؤشرات 
 الكفاءة

يؤدي أداء منغما مناسبا للمقام ويتفاعل مع 
 معاني النص

 الكفاءة
 الختامية

مع التركيز على ، يقرأ نصوصا من مختلف األنماط
                                        النمط السردي تتكو ن من ست ين إلى ثمانين 

 قراءة سليمة ويفهمها، كلمة أغلبها مشكولة
يعتز بلغته، وينمي قيمه الخلقية والدينية  القيم

 والمدنية المستمدة من مكونات الهوية الوطنية
  

 المراحل والنشاط المقترحالوضعيات التعلمية  التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

 يحب رشيق ورشاد كرة القدم. :السياق

 النص المنطوق والنص المكتوب. السند:
 لماذا يحب الولدان كرة القدم؟  التعليمة:

مرحلة 

 االنطالق

ينصت ويحسن 

 االستماع.
 
 

 
 

يشارك في 
 شرح المفردات

 
 
 

 
يجيب عن 

 األسئلة.
 

 
 
 

 يستظهر 
 حفظ. ما

 المرحلة األولى.
 باستعمال الوسيلة المناسبة. المقطوعةيعرض المعلم 

 لقياس مدى فهم التالميذ. تقديم شرح مبسط وطرح أسئلة
 قراءة القصيدة من قبل المعلم وبعض التالميذ

 
 مناقشة محتوى القصيدة من خالل األسئلة الموجهة:

 عم تتكلم القصيدة؟ -
 لقصيدة؟ صف الصورة المصاحبة -

 اللعبة المفضلة لدى الكاتب؟ما هي  -
 بعض الرياضات األخرىبما تلعب كرة القدم؟ ما الفرق بينها وبين كرة اليد؟ و -

 ماذا تمنحنا الرياضة؟ ما هو السلوك الذي يجب علينا التحلي به عند اللعب؟ -

 مناسبة. أسئلة أخرى يراها المعلم

 ...(-ان األقر –ترغب  -تسري  –أهواها  –شرح الكلمات الجديدة )أبهى 
 وإعادة تخليص القصيدة بأسلوب نثري بسيط.

كرة القدم من أجمل الرياضات في العالم تمنح الجسم قوم وصحة أحب 

ممارستها ومشاهدتها ويجب علينا التحلي بالروح الرياضية عند اللعب أو 
 الشاهدة.....

 المرحلة الثانية.

كامل المحفوظة في  ميذيتم تجزئة المحفوظة إلى أجزاء على أن يستظهر التال
 .أخر المقطع

مرحلة بناء 
 التعلمات

يؤدي المحفوظة 

 أداء سليما

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع

 المحفوظ. ءاستظهار الجز

التدريب 

 واالستثمار

  



 الصحة والرياضة الخامس:بطاقة تقنية للمقطع التعلمي 

  مستوى الكفاءة الشاملة 

 
 

و يتنج نصوصا .يفهمها، ومسترسلة نصوصا أصلية أغلبها مشكولةو يقرأ قراءة سليمة، ووضعيات متنوعة بلسان عربييتواصل مشافهة في 
 ومشاريع لها دالالت اجتماعية  .متوسطة الطول في وضعيات تواصلية دالة

 

 مستوى الكفاءة الختامية

 التعبير الكتابيميدان  ميدان فهم المكتوب ميدان التعبير الشفوي ميدان فهم المنطوق

 
يفهم خطابات في مستواه 

 عمره الزمني، والدراسي
 .يتفاعل معهاو العقليو

بالتركيز على النمط 
 .السردي

 

 يقدم توجيهاتو يناقشو يحاور
يسرد قصصا أو أحداثا بلسان و

عربي قي موضوعات مختلفة 
 اعتمادا على مكتسباته المدرسية

االتصال في و وسائل اإلعالمو
 .تواصلية دالةوضعيات 

قراءة ، يقرأ نصوصا أصلية
مسترسلة من مختلف و سليمة
بالتركيز على ، يفهمهاو األنماط

النمط السردي تتكون من ستين 
إلى تسعين كلمة أغلبها 

 .مشكولة

ينتج نصوصا متوسطة الطول منسجمة 
كلمة أغلبها  60إلى  40تتكون من 

من مختلف األنماط بالتركيز على ، مشكولة
لية دالة. لسردي في وضعيات تواصالنمط ا

 ومشاريع ذات دالالت اجتماعي.

 مركبات الكفاءة

 
 يتفاعل مع النص المنطوق

 يميزه عن غيره و
يميز النص السردي عن 

 غيره 
يقيم مضمون النص 

 السردي المنطوق 
 

يتواصل مع الغير مستعمال أدوات 
 .السرد

 يغير مقاطع من النص السردي 
 لها  يمتثلو يستخرج قيما

يعيد بناء و يفهم ما يقرأ
المعلومات الواردة في النص 

 .المكتوب
يوظف الرصيد الجديد الوارد في 

 النص المكتوب 
يطرح فرضيات يستعمل 

يقيم و إستراتيجية القراءة
 .مضمون النص المكتوب

 يتعرف على مختلف أشكال الحروف
 الضوابط للكتابة العربية و

 يتحكم في مستويات اللغة الكتابية 

 المواقفو القيمو الكفاءات العرضية

 المواقفو القيم الكفاءات العرضية

 ذات طابع فكري 

 

 ينمي قدراته التعبيرية مشافهة
 كتابة في التعبير الشفويو
 الكتابي و

بإنتاج نصوصا تحترم خصائص 
يجب  –سالمة اللغة و الوضعية
يتدرب على  –المطالعة و القراءة

 .القراءة بأنواعها

 يقدره او بمكونات الهوية الجزائريةو يعتز بلغته الهوية الوطنية
 الدينيةو ينمي قيمه الخلقية -يخترك رموزهاو
 المدنية المستمدة من مكونات الهوية الوطنيةو
المدنية و يتحلى باألخالق الدينية –يدافع عنها و

 .األمةو للوطن

يوظفها في و يستخرج معلومات ذات طابع منهجي 
يتدرب  –الكتابي و التعبير الشفوي

 يستخدمهو على استخدام الزمن
 –فق قواعد محددة سلفا و

 االتصال. و سائل اإلعالمو يستخدم

يتدرب على األساليب المناسبة بنا  ذات طابع تواصلي 
 –يستجيب للوضعية التواصلية 

يرد على األسئلة بما يفي الغرض 
يركب كالما بنا يناسب وضعية  –

  -التواصل 
 

 العمل الجماعيو التعاونو يتخلى بروح التضامن المواطنة
يساهم في الحياة الثقافية –الصدق في المعاملة و

ينتهج أساليب  –في المدرسة أو الحي أو القرية 
 .العنف بمختلف أشكالهو ينبذ العنصريةو الحوار

 ذات طابع 
 اجتماعي شخصي 

 باالنشغاالت الشخصيةيتكفل 
يوظف  –الجماعية و الفوجيةو

المعلومات المكتسبة لتحقيق 
  .مشروعه الشخصي

 حضارات العالم و يحترم ثقافات على العالم التفتح
يسعى إلى التعايش السلمي مع و يتقبل الخالف

 اآلخرين 
 الثقافات األخرى و يتفتح على اللغات األجنبية

من فهم يمكنه يستخلص من تجارب اآلخرين ما 
 .بناء مستقبلهو عصره

  



 الموارد 

 المنهجية المعرفية
 كيف أنمو جيدا. –التلقيح  –رشيق يحب الرياضة  :النصوص المنطوقة

 ربما ( -: االحتمال )قداألساليب
 انتهاء حدث إلى حدث آخر )فعل ماض + حتى +فعل ماض ( 
 صيغة التمني )ليت ( 

 
 الغذاء المفيد  -مرض نزيم  –كرة القدم   :صوص المكتوبةنلا

 الفكهاني + كرة القدم  :المحفوظات
 كان وأخواتها  –المفرد والمثنى  :التراكيب النحوية

 داللة كان وأخواتها  –
  : ضمائر الغائب.يةالصيغ الصرف

 األسماء الموصولة بالم واحدة  :الظواهر اإلمالئية
 األسماء الموصولة بالمين   

 خاص ب:رصيد  :الرصيد اللغوي
 التعذية.  –بالطب  -األلعاب الرياضية

 الطعام الصحي. :نص اإلدماج
 إعطاء تعليمات.  :المشروع الكتابي

  

 

كيفية استخدامها من خالل محاكاة و  يالحظ السمات الرئيسية للغة العربية
 النطق 

الصور التي تساعد ، و يتوقع المعنى من خالل المفاتيح اللغوية مثل )السياق
 في فهم المعنى ( 

 يقرأ جهرا النصوص المألوفة لمعرفة المعنى.
 .يستخدم مجموعة من المفاتيح أثناء القراءة لتخمين المعنى

 التعليمات في إطار السياق.و  يفهم العبارات
 .يرتب األفكارو  يخلل
 .يقارن الستخالص األحكامو  يوازن

 يبرر.و  يفسرو  يالحظ

- 

 .توظيف خطاطات األنماطيصمم مواضيع ل
 .ينجز مهاما متعددة وفق تعليمات

 

 الوضعية المشكلة األم والمهمات المنبثقة عنها 

 نص المشكلة 
 يمارس اإلنسان الرياضة ألن العقل السليم في الجسم السليم. فما هي أشهر لعبة رياضية في العالم؟

 أنفسنا من بعض األمراض؟إن الوقاية خير من العالج، فما هو السبيل لحماية 
المعدة بيت الداء وغذاؤنا هو الدواء، فما هي األغذية الصحية الواجب تناولها؟ وما هي األغذية الواجب عدم تناولها أو عدم اإلكثار 

 منها؟
  :المهمات  

 يف اجملتمع وفوائدها لصحة اإلنسان. مربزا مكانة الرياضة، رياضيةيعرف بأشهر لعبة  -1
 التلقيح يف الوقاية من بعض األمراض اخلطرية واملعدية.يبني فوائد  -2
 مييز األغذية الصحية عن األغذية الضارة ويعدد فوائد الغذاء وأمهيته لصحة جسم اإلنسان. -3
 ينجز مطوية لقواعد احلياة الصحية. -4
 يوظف مكتسباته املعرفية يف وضعيات تواصلية دالة. و  جيند -5

 
 
 
 

  



https://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438 

https://www.facebook.com/soufia.sousami 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438
https://www.facebook.com/soufia.sousami


   06الدرس  المقطع الثاني  السنة الثالثة ابتدائي
 تربية إسالمية  النشاط 
مبادئ أولية في العقيدة  الميدان 

 اإلسالمية والعبادات 
 صالة الجمعة  الدرس
  1 الحصة

 صور تعليمية، كتاب التلميذ الوسائل

 
الهدف 

 التعليمي
 يتعرف على صالة الجمعة، آدابها وبعض أحكامها 

اءة الكف
 الختامية

، ويحسن تناول أركان اإلسالمو يعدد أركان اإليمان

المعارف المتعلقة بالعبادات، ويوظفها في وضعيات 
 الممارسة.

االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري والحرص على  القيم

 والتعامل بمسؤولية، أداء العبادات والمعامالت

 

 المراحل ترحالوضعيات التعلمية والنشاط المق التقويم

يستمع  
 للوضعية

يجيب عن و

  األسئلة

 (.28)دليل الكتاب ص  2السياق: عرض الوضعية اإلنطالقية المشكلة للمقطع 
 تصورات التالميذ  السند:

هل تصلى  ؟التعليمة: ما هي الصالة التي أراد أحمد أن يصليها في المسجد األسبوع القادم

 ؟خارج المسجد

مرحلة 
 االنطالق

يجيب و يستذكر
 عن األسئلة

 

 
يعبر عن الصورة 

 بجمل بسيطة
 
 

 
يستمع للقصة 

ويقرأها ويطلع 
علي معناها 
 اإلجمالي

 
 
 

يناقش محتوى 
القصة من 

خالل أسئلة 
 موجهة
 

 
 

ينجز األنشطة 
بناء على 
 مكتسباته

 تقويم تشخيصي:
 ؟ما هو الركن الثاني ؟عدد أركان اإلسالم

 ؟الليلةو ليومم صالة مفروضة يصليها المسلم في اك

 الحصة األولى:
 ؟ماذا تشاهد في الصورة 54فتح الكتاب ص 

 تلي ذلك قراءة فردية من قبل بعض اآليةو يقرأ المعلم القصة
 التالميذ

 يرتدي عباءته البيضاءو يغتسل أبي صباح يوم كل جمعة
 لماذا تفعل هذا :فسألته. ويتعطر ثم يتوجه إلى المسجد

 يوم عيدإن يوم الجمعة ، بنييا : فقال ؟كل جمعة يا أبي
في وقت صالة الظهر ، فرض هللا فيه علينا أداء صالة الجمعة

 .هي ركعتان بعد خطبتي اإلمام، وجماعة في المسجد

 
 :.ذروا البيع –فاسعوا  –نودي  –فرض  –يتعطر  :الجديدةو شرح بعض المفردات الصعبة

 طرح جملة من األسئلة الموجهة على المتعلمين: ✓
 ؟صالة تحدث هذه القصةعن أي  -

 ؟لماذا ؟ما الذي يفعله األب صباح كل جمعة -
 ؟ما الذي فرضه هللا علينا يوم الجمعة -

 ؟كم من ركعة ؟هل يمكننا أداء صالة الجمعة خارج المسجد ؟أين تؤدى -
 ؟كيف تستمع إلى خطبتي الجمعة -
 تضى األمر()توجيه المتعلمين بأسئلة فرعية إن اق؟ ما هي اآلداب األخرى لصالة الجمعة -

 ؟لماذا ؟نشتري وقت صالة الجمعةو هل يكمن أن نبيع -
 يتطرق التلميذ لألنشطة الموالية لتثبيت المفاهيم وتقدير مدى استيعابها ✓

 أنشطة التعلم:

 :عالمة أحدد دور المساجد بوضع . 1

  أحرص على صالة الجمعة وأترك آدابها

  أحرص على أداء صالة الجمعة وأتأدب بآدابها

  ة الجمعة ليست واجبة في المسجدصال
 

 

رحلة بناء 
 التعلمات

يجيب عن 

 األسئلة
يستخلص و

يعمل و خالصة

 بها 

 55طرح أسئلة توجيهية للوصول بالمتعلمين إلى فقرة تعلمت كتاب المتعلم ص 

 الجمعة وقت الظهيرة، وفيها يستمع المسلم إلى خطبتي اإلمام ثم يصلي ركعتان فقط.
 ها كبير، وهي عيد أسبوعي للمسلمين صالة الجمعة فضل

من آداب صالة الجمعة: االغتسال، ولبس الثياب النظيفة، والتعطر بالطيب. والتكبير في 

 الذهاب إليها، واالنتباه لإلمام أثناء الخطبتين .

 تدريب
 و

 استثمار

 تخصص الحصة الثانية إلنجاز التطبيقات
  



 11رس الد المقطع الثاني السنة الثالثة ابتدائي
 

 الميدان
 و جزئية 

 نسان والمحيطاإل

 .مخاطرهاو النفايات

 مصادر النفايات -1 الدرس

 د 45 :األولى الحصة

كتاب  ،مدرسيةو نفايات منزلية الوسائل
 .....السبورة ،المتعلم

 

مركبات 
 الكفاءة

التعرف على مخاطر النفايات التي تخلفها نشاطات 
 اإلنسان

الكفاءة 
 الختامية

على محيطه بتجنيد موارده حول المظاهر  يحافظ
 الكبرى للحياة عند الكائنات الحية ومخاطر التلوث

القيم 
 والمواقف

يخطط لها و ينظم أعماله –يستخدم البحث والتقصي 
يتفاعل بشكل مسئول مع و يحترم الحق في الحياة –

 المحيط.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

قش الوضعية ينا

الجزئية ويجيب 

 عن األسئلة 

 

 

 

 يستذكر ويجيب 

 عرض الوضعية الجزئية:

يخلف اإلنسان نفايات كثيرة حين يستهلك موادا  ✓
مختلفة، بعض هذه النفايات تمثل خطرا على صحته 

 وتشويها لجمال محيطه.

كيف نتخلص من النفايات حتى نحافظ على صحتنا  ✓
 ونظافة وجمال المحيط؟

 (64تعلمون الصور المصاحبة للوضعية )كتاب المتعلم ص يالحظ الم ✓
 مناقشة الوضعية بطرح أسئلة توجيهية  ✓
؟ كيف يمكننا أن 2و 1من المتسبب في النفايات في الصورتين  -

 نستغلها؟
 ؟ كيف يمكننا االستفادة منها؟3ما هو مصدر النفايات في الصورة  -
 فيد منها. ؟ هل يمكن أن نست4ما هو مصدر النفايات في الصورة  -

 من المتضرر من كل هذه النفايات؟  -
 ما تعلمته سابقا:

 (65المتعلمون الصور المصاحبة )كتاب المتعلم ص  يالحظ ✓
 لماذا نقوم بطي المادة المطاوعة؟ -
 اذكر أشياء مصنوعة من مواد مطاوعة وبطريقة الطي. -

 أين نضع بقايا الورق بعد صناعة الطائرة عن طريق الطي؟  -
فات الخضر والفواكه وكل معلبات المواد الغذائية التي أين تذهب مخل -

 نستعملها في تحضير الوجبات الغذائية؟

مرحلة 
 االنطالق

يستمع للوضعية  

ويناقش 

 المشكلة الجزئية 

 

 

يناقش لسندات 

ويحدد بعض 

 مصادر النفايات 

 

 

 

يناقش محتوى 

 السندات

يصنف محتوى 

 حمولة نفايات 

 الوضعية المشكلة الجزئية:

كل يوم تمر شاحنة عبر الشوارع لترفع نفايات كثيرة  ✓
 ومنتشرة حولنا. فما مصدر هذه النفايات وكيف نتصرف معها 

 النشاط األول: أكتشف نوع النفايات التي في محيطي 

 أذكر مصادر هذه النفايات  -
 من المتسبب في هذه النفايات؟ -

 من المتضرر من هذه النفايات؟ -
 ت القسم النشاط الثاني: سلة مهمال

 أفرغ محتويات سلة مهمالت القسم فوق ورق، وافرزها  -

 في أكياس حسب النوع: ورق، بالستيك، خشب. -
  انقل الجدول التالي، وامأله. -

 حالتها نوعها  اسم النفاية 

 سائلة( ،)صلبة

 كميتها

 )كثيرة، قليلة(

    

 : أحذر عند الفرز واستخدم قفازات تعليمات -

 على طريقة ذكية لفرز النفايات  أتعرف: النشاط الثالث

 أنقل الجدول على الكراس ولون كل خانة باللون المناسب لها 

 جرائد

 قديمة 

 قارورات

 من الزجاج

 بقايا

 أكل 

 من قارورات

 البالستيك 

    
 

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يتوصل إلى 

خالصة ويعمل 

 بها 

 ت بعد المناقشة والتحليل يتوصل التالميذ إلى فقرة تعلم

 يخلف اإلنسان نفايات عديدة ومتنوعة.
  نفرزها ونضعها في حاويات. وفي األوقات المحددة ،للتخلص من هذه النفايات

تدريب 
 واستثمار

  



  3الدرس  الميدان الثاني السنة الثالثة ابتدائي
 السكان والتنمية الميدان
 جغرافيا النشاط

 الطقس والمناخ الموضوع
 د45 المدة

 تاب التلميذ، صور منوعةك الوسائل

 

الهدف 

 التعليمي

يتعرف على الطقس والمناخ وعلى العالقة 

 يوظف ذلك في التعبير عما يحيط به.هما وبين
الكفاءة 

 الختامية

 هو ما بين      يمي ز أن بعد المنتج العمل      يقد ر

 .والحضري الريفي المشهد في وبشري طبيعي
ع معالمه، االعتزاز بالوطن ومعرفة حدوده وتنو القيم

 تضاريسه ومحيطه وثقافاتهوالتعرف على 
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يستخلص بعض 
المعلومات حول 
 االحوال الجوية

 التعرض للوضعية اإلنطالقية:

لب : جاءت في نشرة األحوال الجوية أن الجزائر ستشهد موجة ثلوج على مدار األسبوع، مما يتطالسياق
 بعض الحيطة والحذر واتخاذ اإلجراءات الالزمة

 : نشرة األحوال الجويةالسند

 : فيم تفيدنا نشرة األحوال الجوية؟التعليمة
 ما هي االجراءات الواجب اتخاذها في حالة موجة ثلوج طويلة؟

مرحلة 
 االنطالق

يطلع على مفهوم 
ومختلف  الطق

 مظاهره

 
 
 

 
يناقش محتوى 
 السندات المرئية

 تشف الفروقاتويك
 فيما بينها

 

 
 

 
المراد من يستنتج 

 وراء كل سند

 
 
 

 
يتعرف على 
مفهوم المناخ 

ويسقطه على 
 واقع منطقته

 

 
 
 

يستنتج الخالصة 
 المناسبة

 تمهيد:
في أغلب األحيان يتابع األولياء مساء كل يوم نشرة األحوال الجوية لمعرفة أحوال الطقس السائدة 

 ئهم إلى المدارس. فماذا يقصد بالطقس؟في منطقتهم قبل توجه أبنا
 استكشاف المعارف:

 ومشاهدة المشهدين األول والثاني والمقارنة بينهما 72مطالبة المتعلمين بفتح كتاب الجغرافيا ص ✓

 االطالع على بقية السندات ومناقشة كل سند  ✓

   

 1الحظ السند  -
 ماذا يمثل هذا الرسم؟ -

 ما هي الرسومات الموجودة فيه؟ -
ا يتوقعون في الشمال والشرق ماذ -

 والغرب والجنوب

 2الحظ السند  -
 هل هي نفس أحوال األحد؟ -

 ما الذي تغير هذه المرة؟ -
ما األشياء المشتركة بين  -

 الصورتين؟

 3اقرأ السند  -
 كيف سيكون الطقس؟ -

 ماذا ذكر أيضا في النشرة؟ -
 من يهتم بحالة الطقس؟ -
 فيم تنفع المدرسة؟ -

 هذا الجزء:يستنتج الخالصة المناسبة ل ✓
الطقس هو حالة الجو في فترة زمنية قصيرة قد تدوم يوما أو يومين، وتتمثل هذه المظاهر في 

 الغيوم والمطر والرياح والحر والبرد.

 تمهيد:
في إطار التواصل مع ابن عمك المولود بكندا، والمتطلع للمجيء إلى أرض وطنه الجزائر لقضاء 

لمناخية في الجزائر. زويده بالمعلومات الضرورية التي طلبها العطلة. طلب منك تزويده بالوضعية ا

 منك.
 (74التطرق لمشاهد الصفحة الموالية بنفس الخطوات )ص ✓

  
 

 

 1الحظ السند  -
لم يستجمم  - -

 الناس؟
 متى يكون هذا الجو؟ -
 أين يكون هذا الجو؟ -

 كم يدوم؟ -

 2السند  اقرأ -
 ما هو المناخ؟ - -

في كل  هل هو ثابت -
 الجزائر؟

هو ثابت طيلة  هل -

 السنة؟

 3السند  الحظ -
 كيف هي درجات الحرارة؟ - -

 في أي فصل نحن؟ -
 ما هي أقصى درجة؟ -
لماذا الحرارة معتدلة في  -

 شمال الجزائر؟

 4السند  الحظ -
كيف هو الجو في  -

 الصحراء؟
 فيم تنفع الحرارة؟ -
لماذا مناخ الجزائر  -

 متنوع؟
  استنتاج )االختصار والتبسيط(

 زمنية فترةفهو حالة الجو خالل  المناخ أما قصيرة، زمنية فترة خالل والجهو حالة  الطقس

 كامل فصل أو لشهر تمتد قد

مرحلة 
بناء 

 التعلمات
 

ينجز النشاط بناء 
 على التوجيهات

 تقويم جزئي:

 تكلم عن حالة الطقس في هذا اليوم؟ -

 يب رتد
 و

 استثمار
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 األعداد والحساب الميدان
 جداول الضرب النشاط

 د45 المدة
 2و 1 الحصة

 األلواح، كراس المحاولة الوسائل

 

الهدف 

 التعلمي

( 5 ، 4 ، 3 ، 2) األعداد ضرب حاصل يكتشف

 أعداد متتالية في
الكفاءة 

 الختامية

 من األصغر األعداد باستعمال مشكالت يحل

 والضرب والطرح الجمع وعمليات 100000
يتحقق من صحة النتائج ، يالحظ ويكتشف القيم

 يستعمل الترميز العالمي، ويصادق عليها
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحدد القيم 

الناقصة في 
 اآلحاد

 الحساب الذهني

 :األلواح على بكتابتها لمتعلمينا ويطالب ،9999 إلى 1000 من أعدادا األستاذ يملي ✓
 وعدد 14 مئاتي عدد: العدد في المراتب عدد طريقة ينتهج أو 3102 ، 4009 ، 2050

 .بالحروف ويكتبها األعداد بعض النهاية في يختار كما أنا؟ من ،5 وحداتي

مرحلة 
 االنطالق

الوضعية يقرأ 
 ويفهم مفرداتها

 

 
 

يتعرف على 
مختلف طرق حل 

 مشكلة ما

 
 

 
 

يعتمد على 

الجدول إليجاد 
 المضاعفات

 
 
 

 
يبني جداول 

مشابهة معتمدا 

أسلوب الجمع 
 المتكرر

 
 
 

 
يجسد معارفه 

 بطريقة صحيحة

 مرحلة التحفيز:

  2+2+2+2 3+3+3 4+4يطالب المعلم حساب المجاميع التالية  ✓
 أكتشففقرة 
 :71يطلع علي نص الوضعية المبرمجة في الصفحة  ✓

 نادي االخضر ونادي االعالم اآلليأسس المدير ناديين، ال
 كانت بداية نادي االعالم اآللي بتلميذين، وكل يوم ينضم للمجموعة تلميذان جديدان

 تالميذ جدد 5تالميذ وكل يوم ينضم  5أما النادي األخضر فالبادية كانت بـ 
 أيام 10ما هو عدد المنخرطين بعد 

 يوم استعن بالجدول التالي لملء عدد المنتسبين في كل -

 :التعليمةطرح ينموذجا مكبرا على السبورة أمام المتعلمين ثم  يرسم ✓

 

 
 االجراءات

 ثم     مر ة     كل   في تلميذان إليها      ين ضم حيث التالميذ، من بمجموعة         الوضعي ة األستاذ      يمث ل ✓
 باستعمال الجدول يقرأ     ثم   الجدول، في النتيجة       ويسج ل التالميذ؟ عدد أصبح كم: يسأل

 2×  2/  2=  2×  1=  4............../ : .....الضرب
 في بأشياء التالميذ مع وتمثيله ،(األخضر النادي) الثاني الجدول إلى األستاذ ينتقل ثم ✓

 في النتيجة ويكتب ويحسب 5     مر ة     كل   في يضيف( بحيث طباشير أقالم،) ممتناوله
 الضرب باستعمال الجدول يقرأ النهاية، في الجدول

 ويكتشف النتيجة النهائية في كل نادي يقارن بين الجدولين ✓

 الحوصلة والتأسيس:
يصل إلى اكتشاف نتيجة ملء جدول الضرب تدريجيا وتحديد مضاعفات عدد ما من خالل  ✓

 زيادة هذا العدد كل مرة إلى النتيجة
 مرحلة االنجاز: 

التالميذ بإنجاز طالب المعلم ي
النشاط اآلتي بناء على ما 

في اكتسبوه من معارف جديدة 
 .الدرس

 تعلمت 
 إليجاد جدول الضرب في عدد أضيف هذا العدد إلى الناتج السابق في كل مرة

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 

 فرديا

 في الحصة الثانية. 45: حل التمارين ص التمرن
 2ملء جدول الضرب للعدد  .1

 3ملء جدول الضرب للعدد  .2
 حساب نقاط كرة السلة .3

 التدريب
 و

 االستثمار

  مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة



  5الدرس  المقطع الثالث: في محالت الصناعة التقليدية السنة الثالثة ابتدائي
 القياسو المقادير الميدان
 وحدات قياس الكتل النشاط

 د45 المدة
 4و 3 الحصة

، وحدات األلواح، كراس المحاولة الوسائل

 نقياس األوزا

 

الهدف 

 التعلمي

فيما  العالقاتيكتشف و الكتل وحدات ستعملي

 .بينها
الكفاءة 

 الختامية

 من األصغر األعداد باستعمال مشكالت يحل

 واستعمال مفيدة معطيات وانتقاء 100000
 والسعة الكتل وحدات

يتحقق من صحة النتائج ، يالحظ ويكتشف القيم
 يستعمل الترميز العالمي، ويصادق عليها

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجد المتمم 
إلى العشرة 

 الموالية

 : 10البحث عن متممات إلى  الحساب الذهني
، وعلى نفس النسق يتم تحديد المتمم على 720+.... =  715أكمل العشرة الموالية:  -

  األلواح

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعية 
 ويفهم مفرداتها

 

 
 

يتعرف على 
مختلف طرق 
 حل مشكلة ما

 
 
 

يسترجع 
مفهوم الوزن 

ووحداته 
 األساسية

 

 
 

يحول فيما بين 
الوحدات 
مستعمال 

 الجدول
 
 

 
يجسد معارفه 

بطريقة 
 صحيحة

 مرحلة التحفيز:

 طالب بتحديد وحدة القياس المناسبةييقترح المعلم كتال مختلفة و ✓
 زان؟ اقتراح مجموعة رسوماتهي الوحدة المناسبة لكل وزن من هاته األو ما -

 أكتشففقرة 
ويقرأها ويشرح  72يعرض المعلم على المتعلمين نص الوضعية المرسومة في الكتاب ص ✓

 محتوياتها

وضعت البنت السكر في الميزان اإللكتروني، ولكن 
الميزان كتب لها النتيجة بالغرام، فتريد البنت التعبير 

 عن الوزن بعدة طرق.
 رأ وزن السكر في كل حالةاستعن بالجدول واق -
نموذجا مكبرا على السبورة أمام المتعلمين  يرسم ✓

 :التعليمةطرح يثم 
 دفعا لإلشكال: يستحسن رسم الجدول المقابل 

 اإلجراءات:

تتم مناقشة نص الوضعية واكتشاف خصوصيات  ✓
 الميزان اإللكتروني ودوافع استخدامه

تسمى الوحدات الجديدة على مسامع التالميذ،  ✓
 ى نبدة مختصرة عن أهداف استخدامهاوتعط

 تتم كتابة الوزن على الجدول وقراءته بعدة كيفيات ✓

 يصل التلميذ بعد ذلك إلى كتابة التعابير اآلتية تدريجيا ✓
 التأسيس:و الحوصلة

يصل إلى اكتشاف طريقة التعبير عن األوزان بعدة وحدات من خالل استعمال جدول  ✓
 ميات بعض المضاعفات وبعض األجزاء.قياسات األوزان، كما يتعرف على تس

 مرحلة االنجاز: 

 التالميذ بإنجاز النشاط اآلتي بناء على ما اكتسبوه من معارف في الدرسطالب المعلم ي

 أنقل الجدول وأكمله 3  حول إلى الغرام 2  حول إلى الكيلوغرام 1

4603g = 4kg 603g  2kg 782g = 2782g 
 

 

4818g = 4kg 818g  35kg 100g = 35100g 
 

7009g = 7kg 9g  6kg325g = 6325g 
 

 

 

 تعلمت 
 ( أو أجزائها أو مضاعفاتهاgللتعبير عن وزن شيء ما نستعمل وحدة قياس األوزان )

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

 في الحصة الثانية. 46: حل التمارين ص التمرن
 اتالتعبير بالكيلوغرام وبالغرام عن القياس .1

 إيجاد وزن الطفل .2
 إيجاد وزن المحفظة .3

 ترتيب أوزان األطفال .4

 التدريب

 و
 االستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
  



  6الدرس  المقطع الثالث: في محالت الصناعة التقليدية السنة الثالثة ابتدائي
 الألعداد والحساب الميدان
 2جداول الضرب  النشاط

 د45 المدة
  الحصة

 األلواح، كراس المحاولة الوسائل

 

الهدف 

 التعلمي

 في( 9 ، 7 ، 6) األعداد ضرب حاصل يكتشف

 أعداد متتالية
الكفاءة 

 الختامية

 من األصغر األعداد باستعمال مشكالت يحل

 والضرب والطرح الجمع وعمليات 100000
يتحقق من صحة النتائج ، يالحظ ويكتشف القيم

 يستعمل الترميز العالمي، ادق عليهاويص
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحسب 

مجاميع ذهنيا 
 بعد تجزئتها

 الحساب الذهني

 يتدرب على توظيف الحساب الذهني في حساب عمليات جمع ألعداد مختصرة ✓
 62= 12+50=7+5+30+20=  37+25عند حساب  ✓
 24+24و  18+82بنفس الطريقة أحسب  -

مرحلة 
 االنطالق

الوضعية يقرأ 
ويفهم 

 مفرداتها
 
 

 
يتعرف على 

مختلف طرق 
 حل مشكلة ما

 

 
 
 

يعتمد على 
الجدول إليجاد 

 المضاعفات
 
 

 
 

يبني جداول 
مشابهة 

معتمدا أسلوب 

 الجمع المتكرر
 
 

 
 

يجسد معارفه 
بطريقة 
 صحيحة

 مرحلة التحفيز:

 6*5، 4*3، 5*2د السابقة: كم يساوي يراجع مع المتعلمين جداول الضرب لألعدا ✓
 أكتشففقرة 
 :73يطلع علي نص الوضعية المبرمجة في الصفحة  ✓

 مناديل من كل قطعة. 6لصنع مناديل، تستعمل الخياطة قطع قماش، حيث تصنع 
 استعن بالجدول اآلتي لتحديد عدد المناديل في كل مرة -

 :التعليمةرح طينموذجا مكبرا على السبورة أمام المتعلمين ثم  يرسم ✓

 
 االجراءات

 أوراق بمجموعة وتمثيلها المناديل عدد مع القماش قطع عددأعاله لمالحظة  الجدول عرض ✓
         المتعل م يحسب ثم( مناديل عن عبارة) قطع 6 إلى وتقطع بورقة قماش قطعة      ت مثل حيث

 تدريجيا الجدول في         ويسج لها عليها      تحص ل التي القطع عدد     مر ة     كل   في
 6لميذ في كل مرة ازدياد عدد المناديل بيكتشف الت ✓
 .…=10*6،  .…=7*6، .… = 5*6 أكمل: -

 9لتكوين فكرة موازية يمكن إعادة المثال السابق ولكن هذه المرة لملء جدول العدد  ✓
 مناديل 9( لتصنع هذه المرة ☺مناديل، فضلت الخياطة تصغير المنديل ) 6بدل صنع  ✓

 أكمل الجدول التالي بناء على ذلك: -

 
 الحوصلة والتأسيس:

يصل إلى اكتشاف نتيجة ملء جدول الضرب تدريجيا وتحديد مضاعفات عدد ما من خالل  ✓
 زيادة هذا العدد كل مرة إلى النتيجة

 مرحلة االنجاز: 

التالميذ بإنجاز النشاط طالب المعلم ي

 اآلتي بناء على ما تم اكتسابه:
. إذن انقل الجدول 7عدد أيام األسبوع 

  أل عدد األيام بتعدد األسابيعواماآلتي 

 تعلمت 
 إليجاد جدول الضرب في عدد ما أضيف هذا العدد إلى الناتج السابق في كل مرة

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

ينجز التمارين 

 فرديا

 في الحصة الثانية. 47: حل التمارين ص التمرن
 2ملء جدول الضرب للعدد  .4

 3ملء جدول الضرب للعدد  .5
 لةحساب نقاط كرة الس .1

 التدريب
 و

 االستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
  



 2األسبوع  5المقطع   الرياضةو الصحةالمقطع التعليمي:  السنة الثالثة ابتدائي
 

 فهم المنطوق  الميدان
النص 

 المنطوق
 التلقيح 

 د45 المدة
 1 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

ع، يتفاعل مع يرد استجابة لما يسم
النص المنطوق، يقيم مضمون النص 

 المنطوق

 
مؤشرات 

 الكفاءة

                                   يتصر ف بكيفية تدل  على اهتمامه لما 

                                 يسمع، يحد د موضوع السرد وعناصره، 
 يستخدم الروابط اللغوية المناسبة للسرد

الكفاءة 

 الختامية

يفهم خطابات منطوقة من مختلف األنماط 

 وب معهاويركز على النمط السردي ويتجا

يعتز بلغته العربية، يتحلى بروح التعاون  القيم
 والتضامن والعمل الجماعي

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يستمع للوضعية

ويجيب عن 
 األسئلة 

 .اإلنطالقيةمناقشة التالميذ حول الوضعية  (.53)دليل ص  اإلنطالقيةالوضعية  :السيـاق

 را ت المتعلمين.تصو: السند
 ؟لوقاية منهااسبل  ي؟ ما هاإلنسانتصيب ذكر بعض األمراض المعدية التي أ: التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

 
يستمع إلى 
النص ويبدي 

 اهتماما
 

 
 
 

 
 

 
 

يجيب بجمل 

بسيطة تترجم 
المعنى العام 

 للنص

 
 

 
 

يعيد بناء أحداث 

 النص المنطوق
يستخلص القيم 

 ويعمل بها

  فهم المنطوق:
التواصل البصري بينه وبين متعلميه مع ( من طرف المعلم التلقيحقراء النص المنطوق ) ✓

 داء الحس حركي والقرائن اللغوية.االستعانة باألب
 :النص المنطوق

          الص غير   خيهأل      تغس ل          مستعج لة؛ هيو     أم ه       يراق ب نزيم كان
 نأي الى: يسألها فراح        جد يدة، مالبس        تلب  سه ثم مصطفى
       أم  ي؟ يا مصطفى تأخذين

 .         الت لقيح يوم     ان ه      ا بني يا           المستوصف   إلى: األم
          الت لقيح؟:       قائال   نزيم استغرب

       دخول ك عند لكن       تتذك ر ال     ان ك      أعر ف أنت،      م ثلك: األم
 ؟...أتذكر ةسالمدر
         مدرست نا الى         الط بيبة جاءت عندما       تذك رت آه: نزيم قاطعها

 حقنة       وتحم ل         شف افة             وقفاز ات   أبيض       م ئزرا ترتدي هيو
 .صغير بوخز إال أحس لم لكن! منها خائفا كنت كم ،كبيرة
         الل قاح، بفضل األمراض كل على       تتغل ب قويا وستصير شجاع، طفل ألنك نعم: األم

 تكن لم مرضت، فعندما.... الخطيرة         األمراض   محاربة     قو ة مثلك األطفال يعطي فهو
      ج سمك         وا ستطاع        ومطع م،      ملق ح ألنك بسرعة تتعافى أن طعتتاسو        خطيرة   حالتك

 .قصيرة     مد ة في فشفيت المرض يقاوم أن
 .شجاعا تكون أن عليك ،طفىمصيا  البأس: مصطفى ألخيه نزيم نظر

 يسأل المعلم: : أستمع وأجيب

 :اختر عنوانا مناسبا لما سمعت مما يلي -

 طفالأمراض األ األمراض النادرة
أدوية األمراض 

 الخطيرة
التلقيح ضد األمراض 

 الخطيرة

  .سم شخصيات القصة
 .طرح األسئلةو تجزئة النص المنطوق

  ؟هل يعرف نزيم التلقيح ؟مصطفىستأخذ  إلى أين ؟ماذا كانت تفعل األم - ✓
 :قل صحيح أو خطا كلما سمعت جملة ✓

 ؟إلى الطبيب ليفحصه مصطفىتأخذ األم الصغير  -
 السل؟و التلقيح يحارب الحصبة؟مفيدو التلقيح مؤلم ؟يم اول تلقيح لهتذكر نز -

 ؟ماذا تفعل األم؟عدد شخصيات الصورةعبر عن المشهد:

 .أكمل وصف المشهد -؟ما ذا يقول ألمه ؟عالم تدل حركة نزيم 
 استرجاع المعلومات:

 إعادة النص المنطوق من قبل بعض التالميذ مع توجيه وتصحيح من المعلم ✓

 :بطرح أسئلة توجيهية يتوصل التالميذ إلى القيم الص القيم من النصاستخ
 ....التلقيح حق من حقوق األطفال ليحميهم من األمراض الخطيرة

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

يسترجع أحداث 
 النص المنطوق

 تقويم اإلنجاز.

أفهم وأجيب  إنجاز النشاطات
  56كراس النشاطات ص 

 
 التدريب

 و

 االستثمار

  



 2األسبوع  5المقطع   الرياضةو الصحةالمقطع التعليمي:  سنة الثالثة ابتدائيال
 

 تعبير شفوي )أستعمل الصيغ( الميدان

 فعل ماضي + حتى+فعل ماض  الصيغ 

 د45 المدة

 2 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

 يتواصل مع الغير، يفهم حديثه

 
مؤشرات 

 الكفاءة

عن                                      يستخدم القرائن المناسبة للسرد، يعب ر 

 رأيه الشخصي
الكفاءة 

 الختامية

                                     يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة في 

 وضعيات تواصلية دالة
يعتز بلغته، يتحلى بروح التعاون والتضامن  القيم

والعمل الجماعي، يركب كالما يتالءم مع 

 وضعية التواصل

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر النص 

لمنطوق ويجيب ا
 عن األسئلة.

 العودة إلى النص المنطوق )التلقيح (.

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق.
 هل تتذكر يوما لقحت فيه؟  ؟مصطفىإلى أين أخذت األم  

مرحلة 

 االنطالق

 
 

يجيب عن 

 األسئلة
 

يكتشف الصيغ 
ويوظفها في جمل 
 تامة المعنى 

 
 
 

 
 

يعبر عن المشاهد 
 موظفا ما تعلمه

 

 
 يعبر موظفا الصيغ

في جمل تامة 
 المعنى 

 المرحلة األولى
 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة.

 ؟.. ماذا قالت له.تأمل نزيم أمه -

 ؟)ما بك يا نزيم( حتى سألتهنزيم أمه مليا  تأمل ✓
 .أفعال ماضية ؟سألته ،تأمل :ما هو زمن األفعال :طرح أسئلة ✓

 ؟مباشرة الدار هل دخل الضيف -
 .والدي لي حتى أذنأمام الدار  انتظر ✓
 ؟فما الذي تحقق قاوم أجددنا المستعمر -

 البالد. حتى استقلتأجددنا المستعمر  قاوم ✓
 .اهتمام إلى متىو تابع رشيق المباراة بشغف -
  .حتى انتهتاهتمام و رشيق المباراة بشغف تابع ✓

 يغة.أخرى لتثبيت الص طرح أسئلة توجيهية ✓
  .مطالبة المتعلمين بتوظيف الصيغ في جمل ✓

 أستعمل الصيغ:

 
 

مرحلة بناء 
 التعلمات

يتدرب على 

استعمال الصيغ 
في وضعيات 

مشابهة 
 ويستثمرها 

  56أستعمل الصيغ ص  العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز النشاط

 
 

 التدريب
 و

 االستثمار

  



 2األسبوع  5المقطع   الرياضةو الصحةالمقطع التعليمي:  السنة الثالثة ابتدائي
 

 تعبير شفوي )إنتاج شفوي( الميدان
 

 التلقيح ضد الحصبة األلمانية اإلنتاج الشفوي 

 د45 المدة
 3 الحصة

 يتواصل مع الغير ويفهم حديثه مركبة الكفاءة

 
مؤشرات 

 الكفاءة

 يسرد قصة انطالقا من مشاهد ترشد للرياضة

  .الصحةو
الكفاءة 

 ميةالختا

                                     يسرد  حدثا انطالقا من سندات متنوعة في 

 وضعيات تواصلية دالة
يبحث عن المعلومة ويوظفها في التعبير  القيم

 التعامل وحسن الجوارداب آالشفوي، يتحلى ب

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يحسن االستماع.

يسترجع أحداث 

 النص المنطوق 

  . إلى المستوصف مصطفىاألم أخذت : السيـاق

 النص المنطوق: السنـــد

  ؟ما الهدف من التلقيح ؟لماذا أخذته: التعليمة

مرحلة 
 االنطالق

يعبر معتمدا على 

المشاهد 

 واألسئلة

 مستعمال الصيغ.

 التعليمة:

طلبت منكم المعلمة أن تحضروا الدفتر الصحي ألن لجان الكشف الصحي المدرسي 

 .وطنية ضد الحصبة األلمانيةستقوم بحملة تلقيح 

 ؟إعالمه بفوائد التلقيح فماذا قالت لهو خاف صديقك فأرادت المعلمة تهدئته

 ؟ماذا تشاهد في الصورة ▪

 ؟فيما نستعمله ▪

 ؟هل لديك دفتر صحي ▪

 ؟متى استعملته آخر مرة ▪

 

 ؟في أي مكان ؟ما الذي تشاهده في الصورة ▪

 ؟ما ذا تفعل الطيبة ▪

 ل هي مؤلمةه ؟ماذا نسمي هذه الحقنة ▪

 هل الطفل خائف؟ ▪

 أنت هل تخاف التلقيح؟ ▪

 ؟ما الفائدة من التلقيح ▪
 

 ؟من تشاهد في الصورة ▪

 ؟ماذا تفعل الطبيبة ▪

  ؟هل هي مؤلمة ▪

 ؟لماذا نطعم األطفال ▪

 ما هي األمراض التي يحمينا منها التلقيح  ▪
 

 طرح أسئلة أخرى توجيهية يراها المعلم مناسبة 

مرحلة بناء 
 التعلمات

 ويم التعبيرتق

 بناء فقرة من الصور السابقة وتداولها ما بين التالميذ، تحت توجيه وتصحيح من المعلم: 

في يوم من األيام طلبت منا المعلمة إحضار الدفتر الصحي ألن لجان الكشف 

الحصبة األلمانية ما إن انهت المعلمة  طنية ضدو الصحي ستقوم بحملة تلقيح

هدات و ...فتقربت منه المعلمة.خوف على صديقيكالمها حتى ظهرت عالمات ال

 .طمنته قائلةو من روعه

الحصبة و مفيد لنحمي أنفسنا من األمراض مثل الشللو إن التلقيح ضروري

هو حق من و بدونه تصاب بأمراض خطيرة...و هو غير مؤلم كما تعتقدو األلمانية

 حقوق الطفل. 

التدريب 
 واالستثمار
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 والتعبير الكتابي فهم المكتوب الميدان
 +إثراء(+كتابةقراءة )أداء+فهم النشاط

  مرض نزيم

 د90 المدة
 5و 4 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومات الواردة 
في النص المكتوب ويستعمل المعلومات 

 ردة في النص المكتوبالوا

 
مؤشرات 

 الكفاءة

يلتزم بقواعد القراءة الصامتة ويحترم شروط القراءة 

الجهرية، يحترم عالمات الوقف ويعبر عن فهمه لمعاني 
 النص السردي ويحترم شروط العرض

الكفاءة 
 الختامية

يستعمل القرائن اللغوية والغير لغوية لفهم معاني 
وف كتابة مناسبة من الكلمات الجديدة، يكتب الحر

 حيث الشكل 

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية المستمدة من  القيم
 .مكونات الهوية الوطنية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحسن االستماع 
ويجيب عن 

 السؤال.

  .بفضل التلقيح نحمي أنفسنا من العديد من األمراض الخطيرة: السياق
 .النص المنطوق: السند

 .:أذكر بعض األمراض الخطيرة التي يحمينا منها التلقيحالتعليمة

مرحلة 
 االنطالق

 يعبر عن الصور
 

 
 

يلتزم بقواعد 

 القراءة الصامتة
 

 
 

يكتشف 

الشخصيات ويعبر 
 عنها
 

 
 

يستمع ويبدي 
 اهتماما

يحترم شروط 

 القراءة الجهرية
ويقرأ قراءة سليمة 

 مسترسلة
 
 

 
كلمات يوظف ال

 الجديدة في جمل
 
 

 يجيب عن األسئلة

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 82فتح الكتاب ص  ✓

 ؟اذا تشاهد في الصورة؟ صف وجه نزيمم ✓
 ؟ما السبب ؟ما الذي أصابه  -

 تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص ✓
 ترك فسحة للتالميذ للقراءة الصامتة. ✓
 ؟من هي شخصيات هذه القصة -

 ؟لقصةعمن تحكي ا -
 ؟عن أي مرض تتحدث هذه القصة -

  ؟متى ؟هل أصبت به -
 قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعمال اإليحاء لتقريب المعنى ✓
مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة، فقرة/فقرة)يبدأ بالمتمكنين حتى ال يدفع  ✓

 المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء(
 شرح المفردات الجديدة تذليل الصعوبات أثناء القراءة و ✓

 شرحها الكلمة  شرحها الكلمة

 آثار لعالمات على الجلد  ندبات  لسعة حشرة لدغة 

 تنظر إليه طويال  تنظر مليا   تأثر الجسم بمواد معينة  حساسية 

 مرض معدي   مرض فيروسي   انشرت  احتاجت

 أقعده المرض( ،عادية ،)حزينا :أبحث في النص عن األضداد -

 شة التالميذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة.مناق ✓
 .83األسئلة مرافقة للنص)أقرأ وأفهم(ص ✓

 ؟كيف فسرت األخت لنزيم ما أصابه ؟ما الذي ظهر على جسنم نزيم -
  ؟بم شعر نزيم في المساء ؟لماذا ؟ماذا قالت له األم -
 ؟ما هي أعراض مرض جدري الماء ؟كيف طمأن الطبيب نزيم -

 ؟هل شفي نزيم؟ما هي ،قدم الطبيب نصائح لنزيم -
 .استخرج من النص العبارة الدالة على فرحة نزيم بالتخلص نمن المرض -

 جد لكل وسيلة االستعمال المناسب أثري لغتي: 
 تصوير إشعاعي ( –قناع األوكسجين  –مضادات حيوية (
 أنف المريض لمساعدته على التنفس و يوضع على فم- 

 ريض على مقاومة المرض يساعد الم -
 .إذا عجز الطبيب عن تشخيص المرض يطلب من المريض إجراءه -

مرحلة بناء 
 التعلمات

 

 يجيب عن األسئلة
ينسخ الفقرة 

محترما رسم 
 الحرف

 

 ينجز النشاط.

 طرح أسئلة أخرى قصد اإللمام بالموضوع. ✓
 ص  أفهم النص دفتر األنشطة إنجاز النشاطين ✓

 أمام كل عبارة ضع عبارة )ص( أو )خ(  -1
 التلقيح غير مؤلم ومفيد  –تذكر نزيم أول تلقيح له  –مرض نزيم فجأة بالرمد 

 الطفل الملقح ال يمرض كثيرا  - تأخذ األم نزيم إلى الطبيب ليفحصه -
 يهزمه ( –ملقح  -الحصبة  –أكمل الجملة بما يناسب )تتعافى  -2

..ومطعم ...بسرعة ألنك...استطعت أنو ...لم تكن حالتك خطيرة.عندما مرضت ب

 ..... في مدة قصيرةو استطاع جسمك أن يقاوم المرضو ضدها
 (112()دليل الكتاب ص كتابة حرف )ص+ ض ✓

 نسخ الفقرة األولى من النص

التدريب 
 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان
 نحوية تراكيب +تعمق في النص()قراءة نشاطال

  أخواتهاو مرض نزيم + كان

 د90 المدة
 7و 6 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة الواردة في النص 
 المكتوب، يستعمل المعلومات الواردة في النص 

 
مؤشرات 

 الكفاءة

يعبر عن فهمه لمعاني النص ويستثمره 

 لظواهر اللغوية المختلفةفي اكتساب ا
الكفاءة 

 الختامية

 كانيتعمق في الفهم، يتعرف على 

 .يوظفهاو أخواتهاو
ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم

 المستمدة من مكونات الهوية الوطنية

  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب شفويا عن 

 األسئلة.

 النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص. العودة إلى

 ؟أعراضه ما هي ؟ما هو المرض الذي أصيب به نزيم

مرحلة 
 االنطالق

ويبدي  يستمع

 اهتماما

 

 

يقرأ فقرات من النص 

 قراءة صحيحة

 

 

 جيب عن األسئلةب

 

 

يوظف الكلمات 

 الجديدة في جمل

 

 

 

 

 

 أخواتهاو كانيكتشف 

يوظفها توظيفا و

 صحيحا

 

 

 

 أخواتهاو يوظف كان

في جمل تامة 

 المعنى.

 +تعمق في النص(أداءالمرحلة األولى )قراءة 

 يعود المعلم إلى النص ويقرأه كامال قراءة جهرية مسترسلة

 )تجسيد األهداف الحس حركية(من طرف المتعلمين  تليها قراءة جهرية معبرة

 يطرح المعلم أسئلة التعمق في معنى النص.

 ؟لتلميذ المصاب بجدري الماء من االلتحاق بالمدرسةلماذا يمنع ا -

 ؟كيف تم عالجك ؟هل سبق أن أصبت بجدري الماء -

 وتوظيفها في جمل. شرح بعض الكلمات الجديدة

 المرحلة الثانية)بناء الفقرة أو الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية(

 .الظاهرة  الجمل المحتويةالعودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء  ✓

 ؟كيف أصبح جسمه في اليوم التالي ؟كيف كان وجهه؟فيما نظر نزيم؟مما استغرب

في اليوم و مضحكا جههو أصبحفلقد  ،نزيم مستغربا كان:نظر نزيم إلى المرآة

 .جسم نزيم مريضا بالحبيبات الحمراء صار ،التالي

 الصيغة بلون مغاير. على السبورة وتلوين الجملكتابة  ✓

 عة حول ما تم دراسته من خالل الجمل.مراجعة سري ✓

 :الحظ الفرقو اقرأ -

 كان الطفل مستغربا  الطفل مستغرب  -

 أصبح الوجه مضحكا  الوجه مضحك  -

 )مرفوعة (  ؟ما هي حركات كلماتها –ما نوع هذه الجمل )اسمية(  -

 (  )فعل ؟صار ( ما نوع هذه الكلمات –أصبح  –ما الذي أدخل عليها )كان  -

 صار  ،أصبح ،الكلمات لما أدخلت عليها كان ما هي حركات  -

 .أخواتها على جمل أو توظفها في جملو بإدخال كان مطالبة المتعلمين  -

 ليس الجو ممطرا  هل الجو ممطر  – كان الجو باردا البارحةالجو بارد البارحة

  بات نزيم متألما نزيم متألم  – أصبح التلميذ مجتهدا هل اجتهد التلميذ 

   ج الخالصة وتدوينها:استنتا

 ......،بات .أمسى ،ليس ،صار ،ضل ،من أخوات كان أصبح

 :تدريب

ط ر ا      ض ع   • ✓  :          أ خو اته ا        إ ح د ى      أ و         ك ان   تحت        س 

م         ب ات   - ✓ م وم ا          الج س  الما            الج ر يح           أ صب ح   -           م ح  ى -         ن اف ع ا           الد و اء          ل ي س  -       س             الط ب يب          أ م س 

غ ال    .       د قيق ا          الق م ح   صار -          م ف توح ا          ت و ص ف         الم س       ظل   -           م ن ش 

ت ع مال              الن موذ ج   حسب        أ ك م ل • ✓  :)      لي س   بات        ظ ل ت            أ ص ب ح  (              باس 

م   - ✓ م        صار          واه ن            الج س   .        واه نا            الج س 

 .      سليم           الط  ف ل،        خ طير            الم ر ض  ،         خائف ة         األ م  ،            م تأ ل  م             الط  ف ل   - ✓

مرحلة بناء 

 التعلمات

 عن األسئلةيجيب 

يقدم أفكارا أخرى 

 استنادا إلى تصوراته

 ينجز النشاط.

 أخواتها و أوظف كان 57إنجاز التطبيق على كراس األنشطة ص 

 :التالية أدخل كان أو أحد أحواتها على الجمل االسمية

 الظالم دامس  الفوز قريب 

 التعادل قريب الجمهور مبتهج  

 لقراءةاألم منهمكة في ا الفريق منهزم  

التدريب 
 واالستثمار
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 فهم المكتوب الميدان

  إمالءقراءة )أداء وفهم( + النشاط
  مرض نزيم + ضمائر الغائب

 د90 المدة

 9و 8 الحصة

مركبة 
 الكفاءة

يفهم ما يقرأ ويعيد بناء المعلومة 
واردة في النص المكتوب، يتحكم ال

 في مستويات اللغة الكتابية.

 
مؤشرات 

 الكفاءة

يعبر عن فهمه لمعاني النص وينطق الحروف من 

 ضمائر الغائبيتعرف على ومخارجها الصحيحة، 
 يوظفها. و

الكفاءة 
 الختامية

يقرأ نصوصا من مختلف األنماط، مع التركيز على 
ن إلى ثمانين                              النمط السردي، وتتكو ن من ست ي

 كلمة أغلبها مشكولة، قراءة سليمة ويفهمها

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية المستمدة  القيم
 من مكونات الهوية الوطنية

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 

 األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وتلخيصه بأسئلة هادفة

  ؟طع نزيم عن المدرسةلماذا انق -

مرحلة 

 االنطالق

يكتشف 

الشخصيات ويعبر 

 عنها

 

من  ةيقرأ فقر

النص قراءة 

سليمة 

 ومسترسلة

 

 

 يجيب عن األسئلة

 

 

يتعرف على ضمائر 

  .الغائب 

 

يوظف ضمائر 

الغائب في جمل 

 .تامة المعنى 

 

 

يستنتج قاعدة 

 مختصرة

 داء وفهم(أالمرحلة األولى)قراءة 

 وقراءة النص قراءة صامتة. 82ن التالميذ فتح الكتب ص يطلب المعلم م ✓

 معبرة)تجسيد األهداف الحس حركية( لألستاذ تليها قراءة جهرية ✓

يفسح األستاذ المجال للمتعلمين لألداء مركزا على حسن القراءة وجودتها، وعلى  ✓

 من لم يقرأ في الحصتين السابقتين.

 يطرح المعلم األسئلة. ✓

 ؟لماذا ؟كيف مازحته أخته ؟مضحكا لماذا أصبح منظر نزيم -

  ؟هل كان ظنها صحيحا ؟ما كان ظن األم -

  ؟لماذا ؟بما نصحه الطبيب ما هي أعراض المرض الذي أصيب به نزيم -

 .إعطاء عنوان لكل فقرةو مطالبة التالميذ بتحديد عدد فقرات النص -

 ( ضمائر الغائبالفقرة أو الجمل المتضمنة  المرحلة الثانية)بناء

 ة إلى النص المقروء وبناء الجمل بطرح أسئلة هادفة.العود ✓

 .؟من فرح بعودته ؟من أخذه إلى المستشفى ؟من خاف عليه ؟بما مرض نزيم ✓

 الكلماتالمستهدفة:تدوين الجمل وتلوين  ✓

 هي مرض بجدري الماء/خافت األم عليه  هومرض نزيم بجدري الماء 

 خافت عليه 

 .أخذتا نزيما إلى المستشفىهما  شفى ابتنها أخذتا نزيم إلى المستو األم

فرحوا بعودة نزيم إلى هم  األصدقاء فرحوا بعودة نزيم إلى المدرسة 

 المدرسة 

 بعض التالميذو قراءة الجمل من طرف المعلم ✓

هل هو مذكر أم مؤنث  –غائب هل حاضر اآلن  -نزيم  من مرض بجدري الماء 

 هل هو مفرد أم مثنى أم جمع  مذكر مفرد  

 .التدرج في األسئلة لباقي الضمائر

 أكمل بالضمير المناسب  :تدريب

هم  –.... طفلتان مريضتان .-... طفالن مريضان .-طفلة مريضة  ...-.... طفل مريض 

 هن بنات مريضات  -أطفال مرضى 

  .في جمل مطالبة المتعلمين بتوظيف ضمائر الغائب

 الخالصة:

 هن ،هم ،هما ،هي ،هو :ضمائر الغائب هي

مرحلة بناء 

 التعلمات

ضمائر  يوظف

الغائب توظيفا 

  صحيحا

 57انجاز النشاط إمالء على دفتر النشاطات ص 

 الجملة المناسبة و أربط بسهم بين الضمير

 هما (  ،هن ،هم ،هما ،هي ،الضمائر )هو

ينشدان يشربون العصير  - يلعب بالكرة–تسقي الورود  –الجمل ) تحيطان الثوب 

 تشربان العصير (  نشيد الوطنيال

 لتدريبا
 و

 االستثمار
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 التعبير الكتابيفهم المكتوب و الميدان
 فهم( +تعبير كتابيو قراءة)أداء النشاط

 د90 المدة

 11و 10 الحصة
مركبة 

 الكفاءة

ص المكتوب، يتحكم في يقيم مضمون الن

مستويات اللغة الكتابية وينتج منصوصات حسب 
 وضعية التواصل

 
مؤشرات 

 الكفاءة

يوظف معجمه اللغوي المناسب 

 وينظم إنتاجه وفق النمط السردي
الكفاءة 

 الختامية

 ينظم إنتاجه وفق نمط النص السردي

ينمي قيمه الخلقية والدينية والمدنية  القيم
 نات الهوية الوطنيةالمستمدة من مكو

  

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يتذكر أحداث 

النص المقروء 

 ويلخصها

 تلخيص النص المقروء بأسئلة موجهة ✓

 ؟لماذا تمارسها ؟ما هي رياضتك التي تمارسها ؟هل تمارس الرياضة -
كيف 

مرحلة 
 االنطالق

يبدي و يستمع

اهتماما يقرأ 

فقرة قراءة 

معبرة 

 مسترسلة 

 

يستخلص 

القيمة 

 األخالقية

 ويعمل بها

 

 

 

 

يعب عن  

الصور بجمل 

 تامة المعنى 

 

 

يحدد خطاطة 

 السرد 

 

 

 

 

 

 المرحلة األولى: قراءة 

 قراءة النص قراءة معبرة من طرف المعلم.و 82العودة إلى النص المكتوب ص 

 قراءات فردية وافرة من بعض التالميذ. ✓

 القيمة  طرح أسئلة الستخالص ✓

؟ ماهي طريقة الوقاية منه ؟مهل هو مرض معدي ؟ما هو المرض الذي أصيب به نزيم -

 كيف وخطيرة؟ هل توجد أمراض أخرى معدية ؟ماهي طريقة الحماية من العدوى بهو

  منها؟ أنفسنا نقي

 معدية أمراض وهي...مثل معدية كثيرة أخرى أمراض وهناك الماء بجدري نزيم مرض -

  والتطعيم التلقيح طريق عن منها أنفسنا نحمي أن يمكننا

كتابة القيمة الخلقية على  لآلخرين العدوى نق نحذر األمراض بأحد إصابتنا عند و -

 السبورة قراءتها ومطالبة التالميذ التحلي بها.

 المرحلة الثانية: التدريب على التعبير الكتابي 

 التالميذ بعض و قراءة التعليمات من طرف المعلمو تفويج التالميذ

  

  ؟ما رأيك في تصرفه ؟ماذا يأكل الطفل

 ما هي أعراض المرض الذي  ؟ما الذي حدث له

 أمأل الجدول قبل أن تشرع في كتابة  ؟ما هو المسئول عن الدفاع عن الجسم ؟أيصيب به

 .الفقرة حدث للجرثوم بعد دفاع الكريات البيضاء؟ ما الذي

  ؟بفضل ماذا شفي الطفل

مرحلة بناء 
 التعلمات

 يوظف عناصر

 خطاطة السرد 

 

  تقويم التعبير

 النص المكتوب و اإلنتاج الشفويو ربط اإلنتاج بالنص المنطوقو توجيه التالميذ

 

مقاومة كريات و مستعينا بالصور أكتب فقرة تتحدث فيها عن جرثوم تسلل إلى الجسم -

  .المواد الجسيمية لهو الدم

 التدريب
 و

 االستثمار

 
  



ps://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438htt 

https://www.facebook.com/soufia.sousami 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438
https://www.facebook.com/soufia.sousami
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الحديث و القرآن الكريم الميدان

 النبوي الشريف

 تربية إسالمية النشاط
 القارعةسورة  الدرس
 2و 1 الحصة

، سبورة،              كتاب المتعل م الوسائل
ج  ل صوتي                    م س 

 

الهدف 

 التعلمي

ورة يفهم معناها و        يقرأ هاو                      أن يستمع  إلى الس 

 يستظهرها بشكل صحيحو      الي  اإلجم
الكفاءة 

 الختامية

                                       يحسن  المتعلم استظهار ما حفظ من القرآن  أن

                                               الكريم والحديث النبوي الشريف في وضعيات التعل م 
 واألداء

يحرص على أداء و يعتز باإلسالم واالنتماء الحضاري القيم
 .يتعامل بمسؤوليةو ينبذ العنف، والعبادات

 

 المراحل التعلمية والنشاط المقترحالوضعيات  التقويم

             أن يجيب  عن  
                     الت عليمة  ان طال قا  

                من م كتسبات ه  

ياق: اإلنسان بطب ع ه م ح ب  للمال  وينسى فضل  رب  ه  علي ه .                                                                 الس 
ند: سورة العاديات.                        الس 

ف يه  في ص د ورنا؟                                                 الت عليمة: هل يعلم  هللا ما ن خ 

مرحلة 
 االنطالق

 

           أن  يستمع  
            تعل  م  إلى     ال م

ورة  ويقرأ ها                    الس 

            ويط لع  على 
                 معناها اإلجمالي .

 
 

 
 

                أن يناقش  محتوى 

السورة وما تدعو 
إليه من خالل 

 أسئلة موجهة.
 
 

 
 

           أن يستخلص  
المعنى االجمالي 

 ويعيد قراءته.
 
 

 
 

                  أن يقرأ أجزاء  من 
السورة حتى 

 يتعود على نطقها

 الحصة األولى:

بفتح  يطالب األستاذ المتعلمين ✓
                 من كتاب المتعل م  ...الكتاب )صفحة 

                                   للت ربية اإلسالمي ة(، واالنصات للسورة 
المقروءة من قبله أو المسموعة 

 :         على مسج ل
يتعرف على المعاني وكيفية نطق ثم  ✓

 بعضها

يقرأ التلميذ السورة قراءة صحيحة  ✓
 تحت مراقبة وتصحيح المعلم

يتعرف على المعنى االجمالي  ✓
 للسورة
 وتهز بأهوالها القلوب قرعت القيامة

 من أعظمها ما بصوتها، العالم
 وأي كربة، من أخطرها وما حدث،

 تدري ال فأنت بها؟ أعلمك شيء
 يوم فظيعة، أحوال من فيها بما

 كثرتهم في الناس يكون القيامة
 المنتشر كالفراش وتفرقهم وخوفهم
 وتصبح الماء، في يسقط الذي

 في فيصير كالصوف فيه الجبال
 موازينه ثقلت من فأما الهباء، اءالهو

 ميزان خف من وأما النعيم، جنات في طيبة حالة في فهو بالحسنات،
 وما قعرها، إلى بصاحبها تهوي النار فمثواه السيئات، به ورجحت حسناته،

 .وقودها يطفأ وال لهبها، يضعف ال موقدة نار إنها الهاوية، هذه ما أعلمك
 ه للوصول إلى:العودة للسند الرئيسي ومناقشت ✓
 :أن من خالل األسئلة الموجهة يتم الوصول بالمتعلمين إلى ✓

 وم القيامة هو يوم لحساب الجميع على أفعالهمي -
 كل واحد ينال جزاء ما فعل في حياته -

 يوم القيام تزول األرض والجبال -
 هللا يجازي الجميع بالجنة أو بالنار -

 )أو الحقا(يقرأ التلميذ الخالصة ويكتب السورة على كراسته  ✓

مرحلة بناء 
 التعلمات

             أن يستظ ه ر  

ور ة  شفوي ا                     الس 
                بطريقة  صحيحة .

 الحصة الثانية:

 األستاذ                                                 متنو عة  )إكمال الن اقص، ملء الفراغات....( يطالب  ية                بنشاطات  استظهار
                                         المتعل مين باستظهار اآليات  ال تي حفظ ها.

ورة  عن طريق   ريجي                                               ي ح ف ظ  األستاذ المتعل مين الس   . لآليات والمقاطع                      المحو  الت د 

 تدريب
 و

 استثمار

 ولتحفيظ السورة واستظهار جزء منها تخصص الحصة الثانية إلنجاز التطبيقات
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 الحياة المدنية  الميدان
 تربية مدنية النشاط

 ال أفرق بين الذكور واإلناث الدرس
 2و 1 ةالحص

مركبة 

 الكفاءة

يستخلص مفهوم التنوع الثقافي 

 من سندات معطاة 

 

مؤشرات 

 الكفاءة

 يشرحو .واإلناث الذكور بين التنوع يتقبليعدد بعض 

 .أخوي بشكل اآلخرين مع تعامله ويبرر مسعاه
الكفاءة 

 الختامية

يكون المتعلم قادرا على التعبير عن تقبله للتعايش 

 ه للتنوع الجنسي والثقافي مع اآلخرين باحترام
ويقوم بواجباته االعتزاز باإلسالم واالنتماء الحضاري  القيم

 ويهتم وبالنظافة وعادات المجتمع وتقاليده

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

 يجيب عن األسئلة 

 مارة األرضخلق هللا الذكر واألنثى ليعبده كل واحد ويتعاونا على ع السياق:

 ما تعلمه من دروس التربية االسالمية السند:

 ما هي األعمال المشتركة واألعمال غير المشتركة بين الجنسين؟ التعليمة:

مرحلة 
 االنطالق

يستذكر ويعدد 

 مناسبات.

 

 

 

يقرأ القصة ويناقش 

 محتواها

 

 

يعبر عن الصور بناء 

على ما اكتسبه 

 من دروس

 

 

 

يتعرف مجاالت 

ال مشاركات ك

 الجنسين

 

 

 

يعدد بعض حقوق 

الجنسين وبعض 

 واجباتها

 

 

 

يستخلص خالصة 

بسيطة ويعتز 

 بالغته

 الحصة األولى: 

 أتذكر:

 هل يتكون قسمك من الذكور أم من اإلناث، أم من الجنسين معا؟ ✓

 أقرأ وأالحظ: 

 24مطالبة المتعلمين بفتح كتاب التربية المدنية ص  ✓

 لبة بعض التالميذ بقراءته: قراءة النص المرافق للسند ومطا ✓

كانت وردة تالحظ دوما أن أختها الكبرى عندما تعود من الثانوية 

تسرع لمساعدة أمها، وال تذهب للمراجعة إال بعد أن تنهي كل 

شيء، أما أخوها فال يشارك أبدا في األعمال المنزلية بل أكثر من 

وردة ذلك فإنه ينتظر أن تسهر األم واألخت على خدمته. كانت. 

  تنزعج لهذا وال تفهم لماذا هذه التفرقة بين أختها وأخيها.

  :يالحظ المتعلمون الصور وقراءة السند ثم اإلجابة عن األسئلة ✓

 ؟ ما الذي كانت وردة دوما تالحظه -

  لماذا انزعجت وردة؟ -

 ما رأيك في هذا التصرف؟ -

 كيف كان يجب أن يكون تصرف األخ؟ -

 ى المساواة بين الجنسيناختر من بين الصور ما يدعل عل -

 واقرأ ما ورد فيها 1الوثيقة الحظ  ✓

 إالم تشير الوثيقة؟ -

 من كتب هذه الوثيقة؟ -

 ما رأيك فيها؟ -

 وأنت كمسلم، هل تعرف ماذا قال هللا عن التفرقة؟ -

 هل تعرف حديثا أو آية تدل على ذلك؟ -

من خالل ما سلف، يتم بمعية األستاذ الوصول  ✓

كراس التربية المدنية إلى الخالصة وتدوينها على 

  لمراجعتها الحقا )أي خالصة أخرى يراها المعلم مناسبة لتالميذه(

 : تعلمت

المساواة بين الذكور واإلناث معناها أن الجميع لهم نفس الحقوق ولهم نفس الواجبات، 

 كل حسب قدراته، كما ال يجب التمييز بين كال الجنسين.

مرحلة بناء 

 التعلمات

ه يستعيد ما تعلم

 ويثبت معارفه

 : الحصة الثانية

 :أنجز

 أجيب بنعم أو ال ثم أصحح الخطأ إن وجد. ✓

 ال نمارس الرياضة المدرسية جماعيا •

 شكرت زميلي ألنه دافع عني •

 أنا ياسين أساعد أختي في األعمال المنزلية حتى تتفرغ لحل التمارين •

 أدمج تعلماتي: 

 ةيتساوى الذكر واألنثى في كثير من مجاالت الحيا ✓

 ذكر واألنثى على حد سواء أكتب فقرة بسيطة تعدد فيها بعض المهن التي يمارسها ال -

 التدريب و

 االستثمار

 
  



  11الدرس  المقطع الثاني  السنة الثالثة ابتدائي
 التاريخ العام  الميدان
 تاريخ النشاط

 مراحل التاريخ القديم  الموضوع
 د45 المدة

الكفاءة 

 الختامية

آثار اإلنسان القديم في يتعرف على 

 شمال إفريقيا تعزيزا لبعدي األصالة
 االنتماء الوطني و

 

مؤشرات 

 الكفاءة

 يتعرف على مراحل التاريخ القديم ويصنفها.

مركبة 

 الكفاءة

يوظف السلم الزمني لتحديد مراحل التاريخ 

 القديم
يطلع على األزمنة واألمكنة السابقة وما  القيم

 وتاريخ ورموزه وتطلعاته.يتعلق منها بالوطن 

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يجيب عن 
 األسئلة 

 : نكتب في كل يوم التاريخ على السبورة.السياق
 : تصورات المتعلمين السند

 هل توجد مراحل قبل هذا التاريخ؟ ؟ذا يعني التاريخما: التعليمة

مرحلة 

 االنطالق

 
 

يستهل 
موضوع 

 لدرسا
 
 

يناقش 
محتوى 
السندات 
 المرئية
 
 

يستنتج 
المراد من 
وراء كل 
 سند
 
 
 

يتعرف 
على 

مرحلة ما 
 قبل التاريخ 

 
 
 
 

يتعرف 
على 
المرحلة 
 التاريخية 

 
 
 
 

يستنتج 
الخالصة 
 المناسبة

 

 : استكشاف المعارف
 : وقراءة السند من قبل عدة تالميذ 28مطالبة المتعلمين بفتح كتاب التاريخ ص 

م المؤرخون فترة التاريخ القديم إلى مرحلتين وهما: مرحلة ما قبل التاريخ والمرحلة قس
 ؟التاريخية. فما هي المظاهر التي تميز كل مرحلة

 مرحلة ما قبل التاريخ:  -1
اإلنسان كان  الصور يتوصل المتعلم إلى أن نمط معيشةو مناقشة السنداتو من خالل مالحظة ✓

 نشاطه محصور في الصيدو مغاراتبدائي يعتمد على السكن في ال

 : المرحلة التاريخية -2

-  

-  -  -  
 متى بدأت المرحلة التاريخية؟ -
 ما المقصود بها؟ متى انتهت؟ -

 ما الذي تشاهد في الصورة؟ -
لة ما هل كان اإلنسان في مرح -

 قبل التاريخ يعرف الكتابة؟
 عالم كتبت هذه اللوحة؟ -

ما هي مظاهر حياة اإلنسان في  -
 هذه المرحلة؟

قارن بينها وبين مظاهر حياة  -
 اإلنسان في مرحلة ما قبل التاريخ

ما هي نشاطات اإلنسان في هذه  -
 المرحلة؟

ما ذا اكتشف؟ ما الذي يميز هذه  -
 المرحلة عن المرحلة التي سبقتها

خالل مناقشة السندات ومالحظة الصور يتوصل المتعلم إلى أن المرحلة التاريخية تمتد من  من
ميالدية وتميزت حياة اإلنسان فيها باالستقرار مقارنة  476 476سنة قبل الميالد إلى  3200

  بالمرحلة التي سبقتها.
 استنتاج )االختصار والتبسيط(

ق م  3200قبل التاريخ ممتدة منذ ظهور اإلنسان إلى غاية تقسم مراحل التاريخ القديم إلى: مرحلة ما 

 ميالدية  476ق م إلى غاية  3200والمرحلة التاريخية ممكتدة من 

 

  

 

 قراءة السند من طرف المتعلمين مع  -
 طرح األسئلة -
 ما المقصود بمرحلة ما قبل التاريخ؟ -
 متى تمتد؟ -

 ماذا تشاهد في الصورة؟ -
فيما يستعمل اإلنسان  -

 القديم المغارة
 أبن توجد المغارة؟ -

 ماذا تشاهد في الصورة؟ -
 إلى أي عصر تعود؟ -
 قديمة؟هل هي حديثة أم  -
هل هي متواجدة اآلن؟ ماذا  -

 نسميها؟

كيف كان يعيش اإلنسان في مرحلة ما  -
 قبل التاريخ؟

ما هي خصائص حياته في هذه  -
 المرحلة؟

    

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

ينجز 
النشاط بناء 

ما على 
 مكتسباته 

 : تقويم جزئي
 الشكل على كراسك ثم حدد داخل الخط الزمنيأنقل 

 .المرحلتين التاريخيتين 
 تب داخل اإلطار التاريخ المعلمي الفاصل بينهما و اك

 

 التدريب 
 و

 االستثمار
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 الميدان
 و جزئية 

 نسان والمحيطاإل

 النفايات ومخاطرها.

 شكرا أحباب النظافة-2 الدرس

 د 45األولى:  الحصة

صور عن النفايات من الكتاب  الوسائل
 رسي المد

 

مركبات 
 الكفاءة

يتعرف على أنواع النفايات في محيطه القريب واألضرار 
 المترتبة عنها وعلى قواعد تصنيفها والتعامل معها

الكفاءة 
 الختامية

يحافظ على محيطه بتجنيد موارده حول المظاهر الكبرى 
 للحياة عند الكائنات الحية ومخاطر التلوث

القيم 
 والمواقف

 –ينظم أعماله ويخطط لها  –التقصي يستخدم البحث و
يحترم الحق في الحياة ويتفاعل بشكل مسئول مع 

 المحيط.

 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يناقش الوضعية 
ويجيب عن 

 األسئلة 
 

 
 

 يستذكر ويجيب

 
 

 
يناقش 

لسندات ويحدد 

بعض مصادر 
 النفايات 

 

 
 

 
يناقش محتوى 

 السندات

 
 

 
يحدد طرق 

المحافظة على 

 النظافة

 عرض الوضعية:
و اط ئ ن ا  ✓ ي ائ ن ا، في ش                                                                                         ك ث ير ا م ا ت ن ت ش ر  الن ف اي ات  في ك ل  م ك ان : في أ ح 

ؤ ول ة     .                                                                    وع ل ى ج ان ب ي  الط ر ق ات ن ت يج ة ت ص ر ف ات  غ ي ر  م س 
 كيف نحمي محيطنا من هذه المخاطر؟ ✓

 ومقترحات الحل االستماع إلى األجوبة ✓
 مناقشة عامة لتوضيح اآلراء ✓

 سأتعلم

 (68يالحظ المتعلمون الصور المصاحبة للوضعية )كتاب المتعلم ص  ✓
 النشاط األول:

يعبر التالميذ عن تصوراتهم فيما يخص حماية  ✓

الحي من انتشار النفايات، واألماكن الذي 
يعيشون فيها، أو يتوجهون إليها من حين 

 .آلخر
جابات على السبورة تسجل بعض اإل ✓

 لمقارنتها بنتائج األنشطة المبرمجة

 :ومنها من مالحظاتهم للصور يكتشف التالميذ بعض أضرار النفايات ✓
 انبعاث الروائح الكريهة ▪

 جذبها للكثير من أنواع الحشرات الناقلة لألمراض ▪
 أثناء اشتداد الحرارة التعفن ▪

 النشاط الثاني:

بالمشاهد الرأي فيما يتعلق يبدي التلميذ  ✓
التي أمامه، ويصيغ هذه التصرفات في 

جمل مفيدة ومعبرة عن تصرفات مرغوبة ، 

وأخرى يجب تجنبها مع ذكر العواقب الناتجة 
 :عن كل تصرف، مثل

 بنظافة محيطي القريب وكذا محيطي البعيد أهتم ▪
 أشارك أهل الحي في جمع القمامة، وأساعد أحباب النظافة ▪
 نال أرمي األوساخ في أي مكا ▪

 أجمع النفايات في أكياس القمامة ▪

 ما تعلمته سابقا:

 النفايات المتراكمة خطر على صحة اإلنسان وعلى المحيط. ✓

 تنظيف المحيط ومساعدة أحباب النظافة واجب لتفادي هذه المخاطر ✓

مرحلة 
 االنطالق

يتوصل إلى 

خالصة ويعمل 
 بها 

 أتحقق من تعلماتي:
 النشاط األول:

 الحظ الصور -

 قم الصورة المعبرة عن الوضعية المحبذةاستخرج ر -
  قدم نصائح لتفادي الوضعيات غير المحبذة -

 النشاط الثاني:
 ألعرف أكثر: ✓

 حماة البيئة
هناك جمعيات مدنية ومنظمات عالمية تهتم بأمر البيئة والمحافظـة على 

 المحيط، بدءا بنظافة الحي إلى المدينة إلى كل الوطن
واالنخراط في هذا العمل بتشكيل فريق مع  يمكنك التفكير في المساهمة

 زمالئك يهتم بنظافة المدرسة.
   وزع بطاقات االنخراط هذه على زمالئك. -

تدريب 
 واستثمار
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 الألعداد والحساب الميدان
 2الضرب  النشاط

 د45 المدة
 2و  1 الحصة

ما يراه المعلم  الكتاب، األلواح، الوسائل

 مناسبا

 

الهدف 

 التعلمي

يتعرف على ماهية الضرب في رقمين وكيفية 

 تحقيق ذلك حسابيا
الكفاءة 

 الختامية

 من األصغر األعداد باستعمال مشكالت يحل

 والضرب والطرح الجمع وعمليات 100000
 يتحقق من صحة النتائج، يالحظ ويكتشف القيم

 يستعمل الترميز العالمي، ويصادق عليها
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم
يحسب مجاميع 

ذهنيا بعد 

 تجزئتها

 الحساب الذهني

 باستعمال الحساب المتمعن )دون إعارة( 43-85شاكلة  منأعداد طرح  ✓

- 344 – 322  ،77 – 66  ،4000 – 3000 

مرحلة 

 االنطالق

ضعية يقرأ الو

 ويفهم مفرداتها

 

 

يتعرف على 

مختلف طرق حل 

 مشكلة ما

 

 

يستخدم مفهوم 

المفكوك في 

تبسيط عملية 

 الضرب

 

 

يفهم ماهية 

الضرب في عدد 

 من رقمينمكون 

 

 

يطلع على 

عملية الضرب 

في عدد مكون 

 من رقمين

 

 

يجسد معارفه 

 بطريقة صحيحة

 مرحلة التحفيز:

 من اختيار األستاذلبعض األعداد استظهار جدول الضرب  ✓

 فقرة أكتشف

بعد إعادة كتابتها على السبورة دون  74المحددة في صفحة شرح نص الوضعية  ✓

 استعمال الكتب مباشرة.

كلفت جمعية خيرية مجموع من التالميذ مجموعة من 

التالميذ بتوزيع مطويات على السائقين لتحسيسهم 

 علب، في كل 7بأخطار حوادث المرور، فأعطت لياسين 

  مطوية. 12علبة 

 ما هو عدد السائقين الذين استفادوا من المطويات -

 الحظ طريقة حمزة وطريقة أمين حسب الشكل التالي -

 االجراءات

المتعلمين بمباشرة الحل يطلب األستاذ بعد شرح التعليمة  ✓

 و ألواحهم.أعلى دفاترهم 

 ؟ فككه12ماذا فعل للعدد  -

 كم هي النتيجة التي تحصل عليها حمزة؟ -

 الحظ طريقة أمين: ✓

 هل تختلف عن طريقة حمزة؟ -

الحظ العملية العمودية، ماذا فعل بعدد العشرات الناتج عن  ✓

 ؟ احتفظ به2*7ضرب 

 كم صارت نتيجته؟ -

 ما هي العملية التي تفضلها؟ -

 الحوصلة والتأسيس:

طريقة حساب عملية الضرب العمودي لعدد مكون من رقمين في عدد يصل إلى اكتشاف 

 تدريجيا وتحديد قم واحد مكون من ر

 مرحلة االنجاز: 

 57x4    ،83x5    ،103x2    ،230x3أحسب عموديا كال من: 

 تعلمت 

المعامل، فإننا نضرب اآلحاد ثم العشرات وإن وجد لضرب عدد مكون من رقمين في 

 احتفاظ نحتفظ كعملية الجمع.

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 

 فرديا

 التمرن:

 في الحصة الثانية. 49مارين ص حل الت

 أكمل عملية الضرب في الجدول. 1

 أحسب عملية الضبر عموديا. 2

 أحسب مسافة كل رياضيي باعتماد الضرب العمودي. أبحث

 التدريب
 و

 االستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة

  



  8الدرس  حالت الصناعة التقليديةالمقطع الثالث: في م السنة الثالثة ابتدائي
 الألعداد والحساب الميدان
 1000، 10،100الضرب في  النشاط

 د45 المدة
 4و 3 الحصة

 8،صور لالسبورة،الكتاب ، األلواح  الوسائل
 شجيرات

 

الهدف 

 التعلمي

يوظف الضرب العمودي لتحقيق خاصية من 

 خواصه ويستخدمها في الحساب الذهني
الكفاءة 

 اميةالخت

 من األصغر األعداد باستعمال مشكالت يحل

 والضرب والطرح الجمع وعمليات 100000
يتحقق من صحة النتائج ، يالحظ ويكتشف القيم

 يستعمل الترميز العالمي، ويصادق عليها
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يفكك األعداد 
إلى مجموع 

 معامالت

 الحساب الذهني

 2+50+400+1000 = 1452فكك كل عدد من األعداد اآلتية إلى مجموع معامالت مثل:  ✓
3001  ،5050  ،9788 ،64 

مرحلة 
 االنطالق

يقرأ الوضعية 
ويفهم 
 مفرداتها

 
 

 
يتعرف على 
مختلف طرق 

 حل مشكلة ما
 

 
 

يحدد النتيجة 

الصحيحة بناء 
على 

مكتسباته 
 السابقة

 

 
 

يستنبط نتيجة 

ضرب في 
 مضاعفات

 العشرة
 
 

 
 

يجسد معارفه 
بطريقة 
 صحيحة

 مرحلة التحفيز:
 عموديا 10*  7أحسب ناتج ضرب العدد  ✓

 فقرة أكتشف

بعد إعادة كتابتها على السبورة وتمثيل الشكل  75المحددة في صفحة شرح نص الوضعية  ✓
 دون استعمال الكتب مباشرة.

لترات  10شجيرات في مزرعته، ثم سقى كل واحدة بـ 8غرس رضا 

 من الماء
 كم كمية الماء التي استعملها رضا؟

إليك االقتراحات التالية وابحث عن النتيجة الصحيحة باالعتماد على 
 8جدول الضرب للعدد 

L 80 – L 810 – L 180 – L 108 

 تأمل النتيجة جيدا، ماذا تالحظ؟
 ، ماذا تالحظ1000Lو  100Lجرب العملية هذه المرة مع 

  بالسنتلتر 1000ير عن نفس الكمية بالديسيلتر وللتعب 100يمكن استخدام 
 االجراءات

 و ألواحهم.أالمتعلمين بمباشرة الحل على دفاترهم يطلب األستاذ بعد شرح التعليمة  ✓

 10+10+10+10+10+10+10+10كم لترا استخدم رضا؟  -
 مثل العملية بالضرب واحسب النتيجة عموديا. -
 كم كمية الماء التي استخدمها؟ -

 ت الخاطئة واترك الصحيحةشطب البطاقا -
 8*100... = 100+100لو أراد رضا حساب ذلك بالديسيلتر، فكم ستكون العملية؟ -

 8*1000... = 1000+1000لو أراد رضا حساب ذلك بالسنتلتر، فكم ستكون العملية؟ -
 كم نتيجة كل عملية؟ -

8x10=80  ،8x100=800  ،8x1000=8000 

 الحوصلة والتأسيس:
ة حساب عملية الضرب العمودي لعدد مكون من رقمين في عدد طريقيصل إلى اكتشاف 

 تدريجيا وتحديد مكون من رقم واحد 
 مرحلة االنجاز: 

 أوجد نتيجة كل عملية من العمليات اآلتية دون حساب:

9x1000=……..  56x100=……..  116x10=…….. 
     

412x10=……..  80x100=……..  12x100=…….. 
     

 

 لمناسب:أكمل بالعدد ا

25x….=2500  87x10=………  32x1000=…… 
     

7x….=7000    ….x18=1800 
      

 تعلمت 
نكتب العدد كما هو ونضيف له عدد األصفار  1000أو  100أو  10عند ضرب عدد في 

 فقط

مرحلة 

بناء 
 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

 :التمرن

 في الحصة الثانية. 49حل التمارين ص 
 حاصل الضرب دون إجراء العملية أوجد. 1

 أكمل العملية بناء على النتيجة. 2
 أحسب مبالغ التبرع. أبحث

 التدريب
 و

 االستثمار

  مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
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 لهندسةالفضاء وا الميدان
 المجسمات النشاط

 د45 المدة
 6و 5 الحصة

المعلم ألواح، ما يراه  مجسمات، الوسائل

 مناسبا

 

الهدف 

 التعلمي

 يتعرف على مجسمات ويذكر خواص المجسمات

الكفاءة 

 الختامية

 من األصغر األعداد باستعمال مشكالت يحل

 والضرب والطرح الجمع وعمليات 100000
يتحقق من صحة النتائج ، يالحظ ويكتشف القيم

 يستعمل الترميز العالمي، ويصادق عليها
 

 المراحل الوضعيات التعلمية والنشاط المقترح التقويم

يحدد نتيجة 

الضرب بناء على 
 ما يحفظه

 الحساب الذهني

إمالء عمليات ضرب ومطالبة التالميذ بحساب الناتج بطريقة لمارتينيار مع االعتماد على  ✓
 في تحديد النتيجةجدول الضرب 

مرحلة 

 االنطالق

يقرأ الوضعية 
 ويفهم مفرداتها

 
 
 

يتعرف على 
مختلف طرق حل 

 مشكلة ما

 
 

 
 

يعتمد على 

الجدول إليجاد 
 المضاعفات

 
 
 

 
يبني جداول 

مشابهة معتمدا 

أسلوب الجمع 
 المتكرر

 
 
 

 
يجسد معارفه 

 بطريقة صحيحة

 مرحلة التحفيز
 ؟ ثالثي؟ ثنائي )ال يوجد أصال(؟ كم يوجد من زاوية في مضلع رباعي -

 كم عدد رؤوس وأضالع هذه المضلعات المرسومة؟ )رسم مضلعات معينة( -
 فقرة أكتشف

بعد إعادة  76المحددة في صفحة شرح نص الوضعية  ✓
كتابتها على السبورة وتمثيل الشكل دون استعمال الكتب 

 مباشرة.

وجد أحمد صندوقا خشبيا في منزله، ففتحه فوجد فيه 
 ذه األشياءه

 سم كل شيء من هذه األشياء واذكر بعض خواصها.

أراد أحمد أن يرسم هذه األشياء على كراسته، فحصل 
 على هذه الرسومات:

 االجراءات
 ما اسم كل شيء وجده أحمد؟ -
 ما هي خصوصيات كل شيء؟ -

 كم قاعدة فيه؟ )القاعدة ما يرتكز ويثبت عليها( -
 ما هي األشياء المتشابهة -

 رسومات وتخطيطات أحمد؟ هل أصاب؟ ما رأيك في -
 بعد التخطيط، ما هو المجسم الذي يحوي ثالث وجوه؟ -
 ما هو الشكل الذي يحوي ستة وجوه؟ -

 اكتب اسم كل مجسم من المجسمات المرسومة؟ -
 الحوصلة والتأسيس:

يصل إلى استيعاب طريقة حساب وجوه ورؤوس وأضالع أي 
 مجسم وعلى طريقة حساب وجوهه وتصنيفها.

 لة االنجاز: مرح

 أنقل الجدول اآلتي وامأله بناء على الصور المقابلة ✓
  عدد رؤوسه عدد أوجهه عدد أحرفه عدد رؤوسه المجسم

 ...... ...... ...... ...... مكعب

 

 ...... ...... ...... ...... بالط قائم

 
       
 تعلمت:

ستة وجوه هما ، وفي كل منهناك مجسمات منتظمة كالمكعب والبالط القائم
 وثمانية رؤوس وإثنا عشر حرفا

مرحلة 
بناء 

 التعلمات

ينجز التمارين 
 فرديا

 في الحصة الثانية. 50: حل التمارين ص التمرن

 كتابة اسم كل مجسم ثم أكمل بالعدد المناسب. 1
 أكمل بيانات هذا المجسم. 2
 حدد مقصد كل عدد. 3

 أبحث. أرسم مثيل جل وجه من األوجه الملونة

 لتدريبا
 و

 االستثمار

 مالحظة: تخصص الحصة الثانية لحل التمارين على دفتر األنشطة
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  المنطوق فهم الميدان
النص 

 المنطوق
 كيف أنمو جيدا 

 د45 المدة
 1 الحصة

 مركبة
 الكفاءة

 النص مع يتفاعل يسمع، لما استجابة يرد
 المنطوق النص مضمون يقيم المنطوق،

 
 مؤشرات

 الكفاءة

 يسمع، لما اهتمامه على      تدل   بكيفية       يتصر ف

 الروابط يستخدم وعناصره، السرد موضوع      يحد د
 للسرد المناسبة اللغوية

 الكفاءة
 الختامية

 ويركز األنماط مختلف من منطوقة خطابات يفهم
 معها تجاوبوي السردي النمط على

 والتضامن التعاون بروح يتحلى العربية، بلغته يعتز القيم

 الجماعي والعمل

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمية الوضعيات التقويم

يستمع للوضعية 

يجيب و اإلنطالقية
 عن األسئلة 

 ية.مناقشة التالميذ حول الوضعية اإلنطالق، و(53الوضعية االنطالقية )دليل ص : السياق

 تصورا ت المتعلمين.: السند
 كيف تميز بينها؟  ما هي األغذية غير الصحية؟ما هي األغذية الصحية؟ : التعليمة

 مرحلة
 االنطالق

يستمع إلى النص 
 ويبدي اهتماما

 

 
 

 
 
 

 
 

يجيب بجمل 

بسيطة تترجم 
المعنى العام 

 للنص
 
 

 
 

يعيد بناء أحداث 
 النص المنطوق
يستخلص القيم 

 ويعمل بها

 م المنطوق: فه
التواصل البصري بينه وبين مع ( من طرف المعلم كيف أنمو جيداقراء النص المنطوق ) ✓

 داء الحس حركي والقرائن اللغوية.االستعانة باألبمتعلميه 
 : لنص المنطوقا

 ،         الر احة   فترة أتناء          المدرسة         ساحة   في األصدقاء       ا جتمع
 قصيرا فستاني صار      مذه ل "شيء صاحت شهده:

       ضي  قا صبح أ        وح ذائي طولي، زاد أيضا وأنا: نهلة التوق
 .مصطفى هما                على ر جلي، فسأل

 ؟األصدقاء      وكل   أنتما أكثر تكبرا أن تريدان هل -
 نكون ان نريد ،"طبعا :       تام ة            ب براءة   األطفال كل أجاب

 عظامكم       تتمد د      "ل كي: مصطفى     رد                     أص ح اء وأقو ياء".
كاك ر      كل   أ من        قل  لوا، وتنموا  ،        الغازي ة             والمشروبات                الس 

 الحليب".         من شرب          أكث رواو
 قضم في متعتيو ،      أح بها انا؟ أفعل وماذا: شهده فقالت

 .العلكة       ومضغ                       المص اصات  والشكوالتة
 فهي يا عزيزتي،               من الحلويات    قائلة: "دعك المعلمة فنصحتها        سم عتها حينما
 كل بعد بتنظيفها            على ص ح تها       حاف ظي ،ابياضه وتفقدها الجميلة         أسنانك        تسو س
 أجسامكم تنمو     حت ى ....والحليب الخضر والفواكه من أطفال الكثير يا وتناولوا.       وجبة  

 .األمراض       لكل           وتتصد ى
 يسأل المعلم: : أستمع وأجيب

  سم شخصيات القصة  -
 أين اجتمع األصدقاء  -

 في ساحة المدرسة في الشارع في الملعب

 المنطوق وطرح األسئلة. النصتجزئة  ✓

 ؟نمتا      ن هما أ البنتان عرفت كيف -
 :ألصدقائه مصطفى مها قد الثالث التي         الن صائح على وتعرف،      جي دا أصغ -
 الماء شرب من أكثروا -   الخبز أكل من أكثروا -   اللحوم أكل من أكثروا -

كاكر ل     أك   من       قل لوا -   - الحليب شرب من أكثروا -الغازية  المشروبات من قللوا - .        الس 
  بهذه النصيحة؟  تعمل هل وأنت؟ لشهده المربية قدمتها التي         الن صيحة هي ما -

 ماذا تشاهد في الصورة؟ عدد شخصيات الصورة؟عبر عن المشهد: 

 حاول معرفة شخصيات القصة؟ عما يتحدث األصدقاء؟ أين؟  -
  استرجاع المعلومات: 

 وجيه وتصحيح من المعلمالنص المنطوق من قبل بعض التالميذ مع ت إعادة ✓
 استخالص القيم من النص:

 بطرح أسئلة توجيهية يتوصل التالميذ إلى القيم  ✓

أن أتناول أغذية صحية كالخضر والفواكه والحليب وأتجنب األغذية السكرية  ييجب عل
 لكي أحافظ على صحتي.... 

 مرحلة

 بناء
 التعلمات

يسترجع أحداث 
 النص المنطوق

 
 تقويم اإلنجاز.

 60از النشاطات أفهم وأجيب كراس النشاطات ص إنج

 

 التدريب

 و
 االستثمار
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 الصيغ( )أستعمل شفوي تعبير الميدان

 ليت   الصيغ

 د45 المدة

 2 الحصة

 مركبة

 الكفاءة

 حديثه يفهم الغير، مع يتواصل

 

 ؤشراتم

 الكفاءة

 رأيه عن      يعب ر للسرد، المناسبة القرائن يستخدم

 الشخصي
 الكفاءة

 الختامية

 في متنوعة سندات من انطالقا حدثا       يسرد  

 دالة تواصلية وضعيات
 والعمل والتضامن التعاون بروح يتحلى بلغته، يعتز القيم

 التواصل وضعية مع يتالءم كالما يركب الجماعي،

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمية عياتالوض التقويم

يتذكر النص 

المنطوق ويجيب 
 عن األسئلة.

 العودة إلى النص المنطوق )كيف أنمو جيدا(. ✓

 يطرح المعلم أسئلة حول المعنى العام للنص المنطوق. ✓
 أين اجتمع األصدقاء؟ ما هي األغذية غير الصحية التي يجب علينا تجنبها؟ لماذا؟  -

 مرحلة

 االنطالق

 
 

 يجيب عن األسئلة

 
يكتشف الصيغ 

ويوظفها في جمل 
 تامة المعنى 

 

 
 

 
 

يعبر عن المشاهد 

 موظفا ما تعلمه
 

 

يعبر موظفا الصيغ 
في جمل تامة 

 المعنى 

 المرحلة األولى
 بناء الجمل المحتوية على الصيغ المستهدفة بطرح األسئلة. ✓
 وجه مصطفى كالما ألصدقائه، ماذا تمنى األصدقاء؟ -

 نصبح كبارا وأصحاء وأقوياء.ليتنا األطفال: أجاب 

 تدوين الجملة على السبورة وتلوين الصيغة بلون مغاير. ✓

 قراءة الجملة من طرف التالميذ ✓
 طرح أسئلة: ماذا تمنى األطفال؟  ✓
 لم تأخذ أمك أخيك الصغير للتلقيح فأصيب بالحمى األلمانية. ما ذا تتمنى أمك؟ -

 أخذته للتلقيح. ليتني
 نتائج متوسطة لم تعجبك ماذا تقول له؟تحصل على  -

 اجتهدت لتحصل على نتائج أفضل. ليتك
 أسنان صديقك ليست بيضاء ما الذي يتمناه؟ -

 أسناني ناصعة البياض  ليت

 طرح أسئلة توجيهية أخرى لتثبيت الصيغة. ✓
 عبر بجمل على المنوال التالي: ليت هذا الدواء نافع. -

 أستعمل الصيغ: 

 

 بناء مرحلة
 اتالتعلم

يتدرب على 

استعمال الصيغ 
في وضعيات 
مشابهة 

 ويستثمرها 

  60العودة إلى دفتر األنشطة وإنجاز النشاط أستعمل الصيغ ص 

 

 التدريب
 و

 االستثمار
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 شفوي( )إنتاج شفوي تعبير الميدان
 األغذية الصحية وغير الصحية   لشفويا اإلنتاج

 د45 المدة

 3 الحصة
 مركبة

 الكفاءة

 حديثه ويفهم الغير مع يتواصل

 

 مؤشرات

 الكفاءة

للرياضة  ترشد مشاهد من انطالقا قصة يسرد

 والصحة. 
 الكفاءة

 الختامية

 في متنوعة سندات من انطالقا حدثا       يسرد  

 دالة تواصلية وضعيات
 التعبير في ويوظفها معلومةال عن يبحث القيم

 الجوار وحسن التعامل دابآب يتحلى الشفوي،
 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمية الوضعيات التقويم

 يحسن االستماع.

يسترجع أحداث 

 النص المنطوق 

  في النص المنطوق تحب شهده مجموعة من األغذية.: السياق

 النص المنطوق.: السند

 ية التي تحبها شهده؟ هل هي صحية؟ ماذا تسبب؟ عدد األغذ: التعليمة

 مرحلة
 االنطالق

يعبر معتمدا على 

المشاهد 

 واألسئلة

 مستعمال الصيغ

 التعليمة: 

استغل الصورة وتحدث عن كل ما يقوي جسمك وما 

 يضره. 

 سم األغذية الموجودة في الصورة. -

 لماذا تتناول هذه األغذية؟  -

رى غير صنف األغذية إلى أغذية صحية وأخ -

 صحية؟ 

ما هي المشاكل الصحية التي تسببها األغذية  -

 غير الصحية؟

 بما نعوضها؟  -

هل يستطيع الجسم االستغناء عن األغذية  -

 الصحية؟

 ماذا تكسب هذه األغذية الجسم؟  -

 الحظ صورة الميزان -

 ما هي الكفة الراجحة؟ -

 لماذا ترجحت كفة التفاحة؟ -

 ؟هل األغذية وخدها كافية لمنح الجسم قوة

 كيف نقوي أجسامنا؟  -

 طرح أسئلة أخرى توجيهية يراها المعلم مناسبة  ✓

 بناء مرحلة
 التعلمات

 تقويم التعبير

 بناء فقرة من الصور السابقة وتداولها ما بين التالميذ، تحت توجيه وتصحيح من المعلم:  ✓

األغذية كثيرة ومتنوعة منها ما هو صحي ومفيد للجسم مثل الخضر والفواكه 

 واللحوم وخاصة األسماك والماء والحليب والعصائر الطبيعية  والعسل

هناك أغذية غير صحية متل األكالت السريعة والمشروبات الغازية والدهون و

والسكريات تسبب للجسم مشاكل صحية كالسكري والسمنة وارتفاع ضغط 

 الدم... ويجب علي أيضا ممارسة الرساضة لكي يكون جسمي قويا وأنمو جيدا 

 دريبالت

 واالستثمار
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 الكتابي والتعبير المكتوب فهم الميدان
 +إثراء(+كتابة)أداء+فهم قراءة النشاط

 الغذاء المفيد 

 د90 المدة
 5و 4 الحصة

 مركبة
 الكفاءة

 المعلومات بناء ويعيد يقرأ ما يفهم
 ويستعمل المكتوب النص في الواردة

 المكتوب النص في الواردة المعلومات

 
 مؤشرات

 الكفاءة

 القراءة شروط ويحترم الصامتة القراءة بقواعد يلتزم

 فهمه عن ويعبر الوقف عالمات يحترم الجهرية،
 العرض شروط ويحترم السردي النص لمعاني

 الكفاءة
 الختامية

 معاني لفهم لغوية يروالغ اللغوية القرائن يستعمل
 من مناسبة كتابة الحروف يكتب الجديدة، الكلمات
  الشكل حيث

 من المستمدة والمدنية والدينية الخلقية قيمه ينمي القيم
 .الوطنية الهوية مكونات

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمية الوضعيات التقويم

يحسن االستماع 
ويجيب عن 

 السؤال.

 ربية مجموعة من النصائح لألصدقاء. قدمت الم: السياق
 النص المنطوق.: السند

 : ما هي النصائح التي قدمتها المربية؟ التعليمة

 مرحلة
 االنطالق

 

 يعبر عن الصور
 

 
يلتزم بقواعد 
 القراءة الصامتة

 
 

يكتشف 
الشخصيات ويعبر 

 عنها

 
يستمع ويبدي 

 اهتماما
 
 

يحترم شروط 
 القراءة الجهرية
مة ويقرأ قراءة سلي

 مسترسلة
 

 
يوظف الكلمات 
 الجديدة في جمل

 
 

 
 يجيب عن األسئلة

 ومالحظة الصورة المصاحبة للنص 86فتح الكتاب ص  ✓

 ماذا تشاهد في الصورة؟ -
 حول ماذا اجتمعت العائلة؟ -

 صف الغذاء المكون لوجبة العائلة -
 تسجيل توقعات التالميذ عن موضوع النص ✓
 ترك فسحة للتالميذ للقراءة الصامتة. ✓

 ا عنوان النص؟م -
 من الذي زار العائلة؟ -

 من هي شخصيات هذه القصة؟ -
قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم  ✓

 مستعمال اإليحاء لتقريب المعنى

مطالبة التالميذ بالتداول على القراءة، فقرة/فقرة )يبدأ بالمتمكنين حتى ال يدفع  ✓
 المتأخرين إلى ارتكاب األخطاء(

 القراءة وشرح المفردات الجديدة تذليل الصعوبات أثناء  ✓

 شرحها الكلمة  شرحها الكلمة

 تزينها  تزدان   نصائح  توجيهات 

 نقص في الوزن  نحف   اإلقالل من تناول الطعام الذي يضر  حمية 

 كسل( –اختر المعنى المناسب: وهن )ضعف  -
 األنواع اللذيذة( -األصناف الشهية: )األشياء المفيدة  -

 ذ عن فحوى النص والمعنى الظاهري له باألسئلة المناسبة.مناقشة التالمي ✓
 .87األسئلة مرافقة للنص )أقرأ وأفهم( ص  ✓

 لماذا اندهش أفراد العائلة عند رؤية العمة؟  -
 ما هي األطعمة التي كانت تتناولها العمة؟  -
 مم عانت العمة قبل إتباع الحمية الغذائية؟ -

 لسكري وضغط الدم؟ بم نصح األطباء األم لتجنب ارتفاع نسبة ا -
 لماذا ال يعاني األب من المشاكل الصحية التي تعاني منها أخته وزوجته؟ -

 بم شبهت العمة األطباق الغنية بالخضر ة الفواكه؟  -
 أثري لغتي:  

 

 بناء مرحلة

 التعلمات
 

 األسئلة عن يجيب
 محترما الفقرة ينسخ

 الحرف رسم
 

 النشاط. ينجز

 بالموضوع. اإللمام قصد أخرى أسئلة طرح ✓
 61 ص األنشطة دفتر النص أفهم النشاط إنجاز ✓

 ؟العمة صارت كيف -؟ العائلة زار من -
 ؟لماذا؟ األطباء نصحها بما؟ ماذا بفضل -
 (112ص الكتاب )دليل (ي) حرف كتابة ✓

 النص من األولى الفقرة نسخ ✓

 التدريب
 واالستثمار
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 المكتوب فهم الميدان
 نحوية تراكيب +النص( في تعمق)قراءة النشاط

 الغذاء المفيد + داللة كان وأخواتها 

 د90 المدة
 7و 6 الحصة

 مركبة
 الكفاءة

 ويقيم النص في الواردة المعلومات يستعمل
 الكتابية اللغة مستويات في يتحكم مضمونه،

 
 مؤشرات

 الكفاءة

 ويستثمره النص لمعاني فهمه عن عبري

 المختلفة اللغوية الظواهر اكتساب في
 الكفاءة

 الختامية

داللة كان  على يتعرف الفهم، في يتعمق

 وأخواتها ويوظفها.
 والمدنية والدينية الخلقية قيمه ينمي القيم

 الوطنية الهوية مكونات من المستمدة

 

 المراحل لمقترحا والنشاط التعلمية الوضعيات التقويم

يجيب شفويا 
 عن األسئلة.

 العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة حول المعنى الظاهري للنص.
 مما تعاني العمة؟ بما نصحها األطباء؟ 

 مرحلة
 االنطالق

يستمع ويبدي 
 اهتماما
 

 
يقرأ فقرات من 

النص قراءة 
 صحيحة
 

 
 

جيب عن ب

 األسئلة
 

 
يوظف الكلمات 
الجديدة في 

 جمل
 

 
 
 

داللة يكتشف 
كان وأخواتها 
ويوظفها توظيفا 

 صحيحا
 

 
 

يوظف كان 

وأخواتها في 
جمل تامة 

 المعنى.

 +تعمق في النص(أداءالمرحلة األولى )قراءة 
 يعود المعلم إلى النص ويقرأه كامال قراءة جهرية مسترسلة ✓

 )تجسيد األهداف الحس حركية(من طرف المتعلمين  تليها قراءة جهرية معبرة ✓
 المعلم أسئلة التعمق في معنى النص. يطرح ✓

 
  شرح بعض الكلمات الجديدة وتوظيفها في جمل. ✓

 المرحلة الثانية)بناء الفقرة أو الجملة المتضمنة الظاهرة النحوية(
 الجمل المحتوية الظاهرة.العودة إلى النص المقروء وطرح أسئلة هادفة لبناء  ✓

 كيف كانت فرحة العائلة بلقاء العمة؟ -
 دعاها؟ ماذا تتبع العمة؟  من الذي -

 فرحة العائلة كبيرة بلقاء العمة. كانت 
 تتبع حمية غذائية. صارتأبي وأمي يدعوان عمتي لألكل. لكن عمتي  طل

 الصيغة بلون مغاير. على السبورة وتلوين الجملكتابة  ✓

 مراجعة سريعة حول ما تم دراسته من خالل الجمل. ✓
 اقرأ والحظ الفرق:  -
 لجمل؟ ما هو زمان هذه األفعال؟ ما نوع هذه الجمل؟ بما بدأت هذه ا  -
 العمة تتبع حمية غذائية. صارت كيف كانت العمة تتناول غذائها وكيف صارت  -

 .إذن صار تدل على تحول من حالة ألخرى كيف كانت حالتها وكيف أصبحت  -

 طرح أسئلة أخرى على المتعلمين لمعرفة داللة أخوات كان  ✓

 أمسى: في وقت المساء. –بات: في وقت الليل  -أصبح: في وقت الصبح 

  استنتاج الخالصة وتدوينها: 
بات:  -كان وأخواتها أفعال ماضية ناقصة لكل منها داللته: أصبح: في وقت الصبح 

 صار: تحول من حالة إلى أخرى. –أمسى: في وقت المساء  –في وقت الليل 
 تدريب: 

 :         الج مل   في - كان-          أ خ وات        عي  ن -
ت  *      أم ي         ر ف قة           ساه رة         ع م تي       باتت  *        ناض جا          الث م ر       ار  ص*  ذي ة           لي س           م فيدة              الد س م ة              األ غ 

ر ب   إلى        بحاجة            ماز ل ت  *         ساعات           ط و ال          ير كض   أبي     ظل  *         جائعا   أخي        أص بح  *   الماء         إضافية             ك م ي ات          ش 

ت ع م ال         أك م ل - ى،        ل ي س  ،       ب ات   ،         م از ال  ،      ظ ل  ،          أ ص ب ح  :                ب اس          أ ض ح ى،       ص ار   ،       أ م س 
اه ر ة                         ........ ا ل ض ي ف ة  *         ب ار د ا .......... الجو* ل ق  ........... ا ل ك ع ك  *            س          ك ث يرا                                    ال  ت ق 

ول  * ة   ........ الشكوالتة*       ن اجحا                      ........ ا ل ك س  ت وح ا ........ المعرض*           ج ام د              ا ل ي و م           ط و ال             م ف 
 

 رحلةم

 بناء
 التعلمات

يجيب عن 
 األسئلة

يقدم أفكارا 
أخرى استنادا 

 إلى تصوراته
 ينجز النشاط.و

 أوظف كان وأخواتها  61إنجاز التطبيق على كراس األنشطة ص 

 

 التدريب

 و
 االستثمار
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 لمكتوبا فهم الميدان
 إمالء + وفهم( )أداء قراءة النشاط

 الغذاء المفيد + األسماء الموصولة 
 د90 المدة

 9و 8 الحصة

 مركبة
 الكفاءة

 الواردة المعلومة بناء ويعيد يقرأ ما يفهم
 في يتحكم المكتوب، النص في

 الكتابية. اللغة مستويات

 
 مؤشرات

 الكفاءة

 وفالحر وينطق النص لمعاني فهمه عن يعبر

األسماء  على يتعرفو الصحيحة، مخارجها من
 الموصولة بالمين ويوظفهما. 

 الكفاءة
 الختامية

 على التركيز مع األنماط، مختلف من نصوصا يقرأ
 ثمانين إلى      ست ين من        وتتكو ن السردي، النمط
 ويفهمها سليمة قراءة مشكولة، أغلبها كلمة

 والمدنية والدينية الخلقية قيمه ينمي القيم
 الوطنية الهوية مكونات من المستمدة

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمية الوضعيات التقويم

 عن يجيب

 األسئلة.

 هادفة بأسئلة وتلخيصه المقروء النص إلى العودة

 لماذا انقطع نزيم عن المدرسة؟  -

 مرحلة

 االنطالق

 يكتشف

 ويعبر الشخصيات

 عنها

 

 من ةفقر يقرأ

 قراءة النص

 سليمة

 سترسلةوم

 

 عن يجيب

 األسئلة

 

 

 على يتعرف

األسماء 

الموصولة 

 بالمين. 

 

يوظف األسماء 

الموصولة بالمين 

في جمل تامة 

 المعنى.

 

 

 قاعدة يستنتج

 مختصرة

 وفهم( داءأ األولى)قراءة المرحلة

 صامتة. قراءة النص وقراءة 86 ص الكتب فتح التالميذ من المعلم يطلب ✓

 حركية( الحس األهداف )تجسيد معبرةلألستاذ  جهرية قراءة تليها ✓
 وعلى وجودتها، القراءة حسن على مركزا لألداء للمتعلمين المجال األستاذ يفسح ✓

 السابقتين. الحصتين في يقرأ لم من

 األسئلة. المعلم يطرح ✓
 مما كانت تعاني العمة؟ بما نصحها األطباء؟  -

 مما تعاني األم؟ بما نصحها األطباء؟  -
 تعاني منه األم والعمة؟ لماذا؟ هل األب يعاني مما  -
 التالميذ بتحديد عدد فقرات النص وإعطاء عنوان لكل فقرة. مطالبة -

 (ضمائر الغائب المتضمنة الجمل أو الفقرة )بناء الثانية المرحلة

 هادفة. أسئلة بطرح الجمل وبناء المقروء النص إلى العودة ✓

 ما هما المرضان اللذان تعاني منهما األم؟ ✓
 ي النساء حين يقدمن الخضروات ألبنائهن؟ ما رأيك ف ✓

 المستهدفة:  الكلمات وتلوين الجمل تدوين ✓

  عانيت منهما كثيرا. اللذانالسكري وضغط الدم هما 
 يقدمن الخضروات ألبنائهن واعيات.  اللواتيالنساء 

 قراءة الجمل من طرف المعلم وبعض التالميذ ✓
 الم واحدة(؟ –)المين  كم الما نطقت؟  -
 المين ( –)الما واحدة  م كتبت؟ كم ال -

 فتحة وشدة( –)فتحة  ماذا وضع فوق الالم؟  -

 :تدريب

 الفراغ بما يناسب  أكمل ✓
 .       ذ ه ب        م ن             ال ع م ة               ق د م ت ه ما ....            الن ص يح تان - -

و ة   - - اه م ن   ........            الن  س  ك ر            ر سائ ل          ت ل ق           الح ي             ت ن ظيف   في           س   .       ش 
               م ن  الجراثيم.        ي د ي            ت ن ظيف   على              ي ساع دان ن ي ........هما                  الماء والص ابون   - -
 مطالبة المتعلمين بتوظيف األسماء الموصولة بالمين في جمل.  -

 الخالصة:
اللواتي ( أكتبها بالمين وأنطق المين  -اللتان -في األسماء الموصولة )اللذان 

 وأضع شدة وفتحة فوق الالم الثانية 

 بناء مرحلة

 تالتعلما

يوظف ضمائر 

الغائب توظيفا 
 صحيحا 
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 :إمالء
 .أجلي من نعبا اللذان هما والدي
  تفوقتا اجتهدتا اللتان البنتان

 التدريب

 و
 االستثمار
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 الكتابي التعبيرو المكتوب همف الميدان
 كتابي +تعبير فهم(و قراءة)أداء النشاط

 د90 المدة
 11و 10 الحصة
 مركبة

 الكفاءة

 يتحكم المكتوب، النص مضمون يقيم

 وينتج الكتابية اللغة مستويات في
 التواصل وضعية حسب منصوصات

 

 مؤشرات

 الكفاءة

 وينظم المناسب اللغوي معجمه يوظف

 السردي لنمطا وفق إنتاجه
 الكفاءة

 الختامية

 السردي النص نمط وفق إنتاجه ينظم

 والمدنية والدينية الخلقية قيمه ينمي القيم

 الوطنية الهوية مكونات من المستمدة

 

 المراحل المقترح والنشاط التعلمية الوضعيات التقويم

يتذكر أحداث 
النص المقروء 

 ويلخصها

 هةتلخيص النص المقروء بأسئلة موج ✓
 ما هي األمراض التي يسببها الغذاء غير المفيد؟ ما هي نصيحتك لزمالئك؟ -

 كيف
 مرحلة

 االنطالق

يستمع ويبدي 
اهتماما يقرأ فقرة 

قراءة معبرة 
 مسترسلة 

 

 
 

 
 
 

يستخلص القيمة 
األخالقية ويعمل 

 بها
 
 

 
 

 

 
يحدد خطاطة 

 السرد 

 المرحلة األولى: قراءة 
 قراءة النص قراءة معبرة من طرف المعلم.و 86العودة إلى النص المكتوب ص 

 قراءات فردية وافرة من بعض التالميذ. ✓

 طرح أسئلة الستخالص القيمة  ✓
 مما كانت تعاني العمة؟ ما الذي جعل العمة رشيقة وتعافت من األمراض؟ -

 مما تعاني األم؟ ما هي نصيحة الطبيب لها؟  -
 هل يعاني األب مما تعاني منه العمة واألم لماذا؟ -

لكي نحمي أنفسنا من األمراض يجب علينا تناول أغذية صحية مثل الخضر 
والفواكه والحليب واألسماك، واالبتعاد عن األغذية غير الصحية ألنها تسبب 

 مشاكل صحية كثيرة كما يجب علي ممارسة الرياضة... 

 كتابة القيمة الخلقية على السبورة قراءتها ومطالبة التالميذ التحلي بها. ✓
 حلة الثانية: التدريب على التعبير الكتابيالمر

 وقراءة التعليمات من طرف المعلم وبعض التالميذ.  فويج التالميذت

 
 ما هو موضوع التعبير اليوم؟ بما تبدأ المذيعة الحوار؟ ما هو موضوع الحصة؟ 

بأي مناسبة برمجت هذه الحصة؟ ماذا قال كل من المتحدثين حول السلوكات الصحية 
 ية؟ ما هي النصائح التي اتفق عليها المختصان؟ كم دام وقت الحصة؟ والوقا

 من ينهي الحصة؟ وما هي العبارات التي تقولها المذيعة عند انتهاء الحصة؟

 طرح أسئلة أخرى يراها المعلم مناسبة 

 بناء مرحلة
 التعلمات

يوظف عناصر 
 خطاطة السرد

 

 تقويم التعبير

 النص المنطوق واإلنتاج الشفوي والنص المكتوب توجيه التالميذ وربط اإلنتاج ب

 

 التدريب
 و

 االستثمار

  



  انصذخ وانرٌبضخ: انخبيسانًقطغ انتؼهًًٍ
 فُٙ إٌّطٛق ٚاٌزؼج١ش اٌشفٛٞانًٍذاٌ 

 أعجٛع اإلدِبط اننشبط
 (ئدِبط فٟ ا١ٌّذاْ اٌٛاؽذ)

د 90انًذح 

 2 1ٚانذصخ 
يركجخ 

انكفبءح 
٠شد اعزغبثخ ٌّب ٠غّغ، ٠زفبػً ِغ إٌض 

إٌّطٛق، ٠م١ُ ِؼّْٛ إٌض إٌّطٛق 

 
يؤشراد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ فٟ ؽً 

 ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثأغبص األٔشطخ فشد٠ب ٚعّبػ١ب

انكفبءح 
انختبيٍخ 

٠غٕذ ِٛاسدٖ وزبث١ب، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب 
 رٛظ١فب ع١ٍّب

٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌّغإ١ٌٚخ انقٍى 

٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ اٌغّبػٟ 
 ٠ٚزٛاطً ِغ اٌغ١ش

 

 انًرادم انىضؼٍبد انتؼهًٍخ واننشبط انًقترح و انتقىٌى

٠غززوش ػٕب٠ٚٓ 
 إٌظٛص 

اٌزٍم١ؼ، . سش١ك ٠ؾت اٌش٠بػخ)٠ُغّغ اٌّؼٍُ ِزؼ١ٍّٗ إٌظٛص إٌّطٛلخ اٌضالصخ ٌٍّمطغ 

ٚأصٕبء رٌه ٠غت اٌزٛاطً اٌجظشٞ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِزؼ١ٍّٗ ِغ االعزؼبٔخ ثبألداء اٌؾظ  (اٌغزاء اٌظؾٟ
. ؽشوٟ ٚاٌمشائٓ اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌغ١ش ٌغ٠ٛخ

خ  روشٟٚٔ ثؼٕب٠ٚٓ إٌظٛص :انتؼهًٍخ
ده

ر
ي

ق
ال

ط
الن

ا
  

٠غ١ت ػٓ 
األعئٍخ 

٠ٚغززوش اٌم١ُ 
 ٠ٚؼًّ ثٙب 

 
 

٠غزشعغ اٌظ١غ 
٠ٚٛظفٙب فٟ 

 ربِخ عًّ

 اٌّؼٕٝ 
 
 

 
 
 

 
 

٠ٕغض األٔشطخ 

. اٌّمزشؽخ
 
 

 
 
 

٠ؾذد خطبؽخ 
اٌغشد ٠ٚمذَ 
ٔظبئؼ ٌالػزٕبء 

ثبٌشغشح 
 .ٚفٛائذ٘ب

 إديبج فهى انًكتىة : انًردهخ األونى
 ؽشػ أعئٍخ ؽٛي إٌظٛص اٌضالس ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ عبٔت اٌم١ُ 

ِب ػٕٛاْ اٌؾظخ اٌزٍفض١ٔٛ٠خ اٌزٟ ٠زبثؼٙب سش١ك أعجٛػ١ب؟ ِب ٟ٘ اٌش٠بػخ : - إٌض األٚي

 اٌّفؼٍخ ػٕذ سش١ك؟ ِب ٘ٛ اٌفش٠ك اٌزٞ ٠زبثؼٙشش١ك وض١شا؟ ػالَ ٠ذي رٌه؟
ئٌٝ أ٠ٓ أخزد األَ ِظطفٝ؟ ٌّبرا؟ ً٘ رزوش ٔض٠ُ أٚي رٍم١ؼ ٌٗ؟ ً٘ اٌزٍم١ؼ : إٌض اٌضبٟٔ

 ِإٌُ؟ ِّب ٠م١ٕب اٌزٍم١ؼ؟
و١ف ػشفذ شٙذٖ أٔٙب ّٔذ؟ و١ف ػشفذ ٍٔٙخ أٔٙب ّٔذ؟ ِب ٟ٘ إٌظ١ؾخ اٌزٟ : إٌض اٌضبٌش

 لذِٙب ٔض٠ُ ٌألطذلبء؟ ِب ٟ٘ ٔظ١ؾخ اٌّشث١خ ٌٍزال١ِز؟ ثُ رٕظؼ أٔذ أطذلبئه؟
 إديبج انصٍغ : انًردهخ انثبنٍخ

. أعئٍخ العزخشاط اٌظ١غ اٌّذسٚعخ ٚرٛظ١فٙب فٟ عًّ ربِخ اٌّؼٕٝؽشػ 

 . ٠خزبس وشح اٌمذَقذِب ٟ٘ اٌش٠بػخ اٌزٟ ٠خزبس٘ب سش١ك ػٕذِب ٠ىجش  -1
 . ٠ٕزغت ئٌٝ ٔبدٞ وشح اٌمذَرثًبئٌٝ أٞ ٔبدٞ ع١ٕزغت 

 . ٠ىْٛ ِش٠ؼبقذرأخش أؽّذ ا١ٌَٛ ػٓ اٌّذسعخ 
 . رىْٛ ؽغبع١خرثًبظٙشد ؽج١جبد ػٍٝ ٚعٗ ٔض٠ُ ثّبرا أعبثزٗ األَ 

 (ِب ثه ٠ب ٔض٠ُ؟ ) دتى سأنته ٔض٠ُ أِٗ ١ٍِب تأيمرأًِ ٔض٠ُ أِٗ ١ٍِب فّبرا عأٌزٗ؟ -2
 .دتى شفً ٔض٠ُ اٌذٚاء تنبولئٌٝ ِزٝ رٕبٚي ٔض٠ُ اٌذٚاء 

 .دتى شفً ٔض٠ُ ػٓ اٌذساعخ انقطغأمطغ ٔض٠ُ ػٓ اٌذساعخ ئٌٝ ِزٝ 

 .ٔظجؼ وجبسا ٚأطؾبء ٚأل٠ٛبءنٍتنب ِبرا رّٕٝ األطذلبء؟ -3
 رٕبٌٚذ غزاء طؾ١ب ِٚبسعذ نٍتنًأط١جذ األَ ثّشع اٌغىشٞ ِب اٌزٞ رزّٕبٖ؟ 

 .اٌش٠بػخ
   .رٛظ١ف اٌظ١غ فٟ عًّ ربِخ اٌّؼٕٝ ِٓ ؽشف اٌّزؼ١ٍّٓ ثزٛع١ٗ ِٓ اٌّؼٍُ

 (62- 58- اٌظفؾبد )ئٔغبص األٔشطخ اٌّمزشؽخ فٟ وشاط إٌشبؽبد ٌغخ ػشث١خ

 

  
 إنتبج شقىي :انًردهخ انثبنثخ

 .وشح اٌمذَ ٟ٘ اٌٍؼجخ األوضش شؼج١خ فٟ اٌؼبٌُ، ٟٚ٘ س٠بػزه اٌّفؼٍخ:انسنذ
 ٚػٓ فش٠مه اٌّفؼً ٚػٓ عجت اخز١بسن ٌٙزٖ اٌش٠بػخ، . رؾذس ػٓ س٠بػخ وشح اٌمذَ: اننؼهًٍخ

 .ِغزؼّال اٌظ١غ اٌّذسٚعخ ٚوبْ ٚاخٛارٙب. ِٚب ٟ٘ أ١ِٕزه

د
ًب

ؼه
نت

 ا
بء

ثن
خ 

ده
ر
ي

 

٠زؼشف ػٍٝ 
. اٌّششٚع

٠ؾؼش اٌٛعبئً 

 .اٌالصِخ

. ُأنجز يشروػً
. رف٠ٛظ اٌزال١ِز ئٌٝ أسثؼخ أٚ خّغخ أفٛاط ؽغت اٌؼذد-

. رؼ١١ٓ اٌىبرت ٚاألػؼبء-
. اٌزؼش٠ف ثبٌّششٚع ٚاٌٛعبئً اٌالصِخ إلػذادٖ-
. ئػذاد اٌظفؾخ اٌزٟ ٠ُىزت ػ١ٍٙب اٌّششٚع-

ت 
رٌ

ذ
نت

ا
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ً

تث
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وا

   



  انصذخ وانرٌبضخ: انخبيسانًقطغ انتؼهًًٍ
 .فُٙ اٌّىزٛة ٚاٌزؼج١ش اٌىزبثٟانًٍذاٌ 

 أعجٛع اإلدِبط اننشبط
 (ئدِبط فٟ ا١ٌّذاْ اٌٛاؽذ)

 د90انًذح 

 5 4ٚانذصخ 
يركجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛخ 

 اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة

 
يؤشراد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ فٟ ؽً 

 .ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثأغبص األٔشطخ فشد٠ب ٚعّبػ١ب

انكفبءح 
انختبيٍخ 

٠غٕذ ِٛاسدٖ وزبث١ب، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب رٛظ١فب 
. ع١ٍّب

٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌّغإ١ٌٚخ انقٍى 

٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً 
 .ِغ اٌغ١ش

 

 انًرادم انىضؼٍبد انتؼهًٍخ واننشبط انًقترح انتقىٌى

إٌظٛص ٠ززوش 
 .اٌّىزٛثخ

٠غ١ت ػٓ 
 .اٌغإاي

 لشأٔب فٟ األعبث١غ اٌضالصخ اٌّبػ١خ صالصخ ٔظٛص:انسٍبق
 إٌظٛص اٌضالصخ:انسنذ

 روشٟٚٔ ثؼٕب٠ٚٓ ٘زٖ إٌظٛص:انتؼهًٍخ

يردهخ 

 االنطالق

 

٠غزّغ ٌمشاءح 
اٌّؼٍُ ٠ٚجذٞ 

 ا٘زّبِب 

٠غ١ت ػٓ 
األعئٍخ 

٠غززوش اٌم١ُ 

 ٠ٚؼًّ ثٙب 
٠مشأ لشاءح 
ع١ٍّخ 

 ِغزشعٍخ 
 
 

٠ٕغض األٔشطخ 
 .اٌّمزشؽخ

 .(ثبٌزٕبٚة)٠مشأ اٌّؼٍُ إٌظٛص اٌّىزٛثخ لشاءح عٙش٠خ 

 .لشاءاد فشد٠خ ع١ٍّخ ِٚغزشعٍخ ِٓ ؽشف اٌزال١ِز
 .ؽشػ أعئٍخ ؽٛي اٌّؼٕٝ اٌظب٘ش ٌىً ٔض

 .اٌزشو١ض ػٍٝ اٌم١ُ اٌٛاسدح فٟ إٌظٛص ٚاٌزؾٍٟ ثٙب

 ِٓ ُ٘ أٚي ِٓ ؽٛسٚا وشح اٌمذَ؟ ئٌٝ وُ ِٓ شٛؽ لغّذ ِجبساح وشح اٌمذَ؟ -1
 ِب ٟ٘ ِذح ِجبساح وشح اٌمذَ؟ وُ ٠إد٠ٙب ِٓ فش٠ك؟ وُ ٠ذ٠ش٘ب ِٓ ؽىُ؟
 ٘بي رزبثغ ِجبس٠بد اٌفش٠ك اٌٛؽٕٟ؟ٌّبرا؟ ً٘ رّبسط وشح اٌمذَ؟ ٌّبرا؟

ِب ٘ٛ اٌّشع اٌزٞ أط١ت ثٗ ٔض٠ُ؟ ِب عججٗ؟ ً٘ ٘ٛ ِؼذٞ؟ ِب اٌغج١ً ٌٍٛلب٠خ ِٕٗ؟  -2
 ثّب رٕظؼ أطذلبئه ١ٌمٛا ٠ٚؾّٛا أٔفغُٙ ِٓ األِشاع اٌّؼذ٠خ؟

ِب ٘ٛ اٌّشع اٌزٞ ػبٔذ ِٕٗ اٌؼّخ؟ ثّب ٔظؾٙب األؽجبء؟ ِب ّ٘ب اٌّشػبْ اٌزٞ رؼبٟٔ  -3

 ِّٕٙب األَ؟ ثّب ٔظؾٙب األؽجبء؟ ً٘ األة ٠ؼٕٟ ِّب رؼبٟٔ ِٕٗ اٌؼّخ ٚاألَ؟
 ٌّبرا؟ ِب ٟ٘ ٔظ١ؾزه ألطذلبئه؟

 (62-58-54)اٌظفؾبد . ئٔغبص األٔشطخ اٌخبطخ ثفُٙ اٌّىزٛة ٚئصشاء اٌٍغخ

  

  

 
 

 

يردهخ ثنبء 
 انتؼهًبد

٠ٕفز 
 .اٌّطٍٛة

 .أنجز يشروػً
أطجذ ثبٌضوبَ فأخزن -  ِٓ ؽشف اٌّؼٍُ صُ ثؼغ اٌزال١ِز 91لشاءح اٌمظخ وزبة اٌّزؼٍُ ص 

أػطزه اٌّّشػخ ِط٠ٛخ ف١ٙب ٔظبئؼ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ اٌظؾخ ٌزمشأ٘ب، . ٚاٌذن ئٌٝ ؽج١ت األؽفبي

فٛط ).فأسدد أْ رٕغض ِضٍٙب ٚرغٍّٙب ئٌٝ ِؼٍّه ؽزٝ ٠غزف١ذ ٠م١ٗ اٌزال١ِز ِٓ ٘زٖ إٌظبئؼ
 (و١ف ٔمٟ أٔفغٕب؟: 3 فٛط –ِّبسعخ اٌش٠بػخ : 2اٌزغز٠خ اٌظؾ١خ فٛط : 1

انتذرٌت 
 واالستثًبر

  



  انصذخ وانرٌبضخ: انخبيسانًقطغ انتؼهًًٍ
 .فُٙ اٌّىزٛة ٚاٌزؼج١ش اٌىزبثٟ انًٍذاٌ

ئدِبط فٟ ا١ٌّذاْ )أعجٛع اإلدِبط اننشبط
 (اٌٛاؽذ

 د90انًذح 

 7 6ٚانذصخ 

يركجخ 
انكفبءح 

٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛخ 
 اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة

 
يؤشراد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ فٟ ؽً 

 .ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثأغبص األٔشطخ فشد٠ب ٚعّبػ١ب

انكفبءح 
انختبيٍخ 

٠غٕذ ِٛاسدٖ وزبث١ب، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب 
. رٛظ١فب ع١ٍّب

٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌّغإ١ٌٚخ انقٍى 

٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً 
 .ِغ اٌغ١ش

 

 انًرادم انىضؼٍبد انتؼهًٍخ واننشبط انًقترح انتقىٌى

 ٠طشػ اٌّؼٍُ أعئٍخ ٌم١بط ِذٜ فُٙ اٌزال١ِز ٌٍٕظٛص اٌّىزٛثخ .٠غ١ت ػٓ األعئٍخ
يردهخ 

 االنطالق

٠مشأ لشاءح ع١ٍّخ 
 ِغزشعٍخ 

 
 
 

٠غززوش اٌظ١غ 
 اٌّذسٚعخ ٠ٚٛظفٙب

 

 
 
 
 

 
 

٠ٕغض األٔشطخ 

اٌّمزشؽخ ِٛظفب 
 .ِىزغجبرٗ

 .٠طٍت اٌّؼٍُ ِٓ اٌزال١ِز لشاءح إٌظٛص اٌضالصخ
 (ٔؾ٠ٛخ، طشف١خ، ئِالئ١خ)٠طشػ اٌّؼٍُ أعئٍخ العززوبس اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ

 .٠غزؾغٓ أْ رىْٛ اإلعبثخ فشد٠ب ػٍٝ األٌٛاػ
فٟ إٌض أعّبء ٚسدد فٟ ط١غخ اٌّضٕٝ اخزش ٚاؽذا ٚاوزجٗ ػٍٝ  -1

 ٌٛؽزه؟

 فٟ إٌض أفؼبي ِٓ أخٛاد وبْ، اخزش ٚاؽذا ٚاوزجٗ ػٍٝ ٌٛؽزه؟ -2
 فٟ إٌض أفؼبي ِٓ أخٛاد وبْ، اخزش ٚاؽذا ٚاوزجٗ ػٍٝ ٌٛؽزه؟ -3
 ٠زذسط اٌّؼٍُ فٟ ؽشػ األعئٍخ ؽٛي اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ اٌّذسٚعخ فٟ اٌّمطغ***

٠ٕزمً اٌّؼٍُ ئٌٝ ِطبٌجخ اٌزال١ِز ثأغبص اٌٛػؼ١بد اٌخبطخ ثبٌٕؾٛ، طشف، ئِالء 
 (62-58-54اٌظفؾبد )ػٍٝ وشاط إٌشبؽبد

 

 

 

 

 

 
 

 
يردهخ ثنبء 

 انتؼهًبد

٠ؾذد اٌّطٍٛة ٠ٚظؾؼ 
 .أخطبئٗ

 .أنجز يشروػً
 .اٌؼٛدح ئٌٝ اٌّط٠ٛخ اٌزٟ وزجٙب اٌزال١ِز ػٍٝ وشاعبرُٙ

رف٠ٛظ اٌزال١ِز وّب فٟ اٌّشؽٍخ األٌٚٝ ِٚطبٌجزُٙ ثبعزخشاط اٌٛعبئً اٌزٟ 

 .ؽؼشٚ٘ب فٟ اٌؾظخ األٌٚٝ
 ِزبثؼخ اٌخطٛاد اٌزٟ رجؼٙب اٌزال١ِز فٟ ِششٚػُٙ 

انتذرٌت 
 واالستثًبر

  



  انصذخ وانرٌبضخ: انخبيسانًقطغ انتؼهًًٍ
فُٙ اٌّىزٛة ٚاٌزؼج١ش اٌىزبثٟ انًٍذاٌ 

 (ئٔزبط وزبثٟ)
 (ئدِبط ا١ٌّبد٠ٓ)أعجٛع اإلدِبط اننشبط 

د 90انًذح 

 9 8ٚانذصخ 
يركجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛبد 

اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة  

 
يؤشراد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ فٟ ؽً 

 ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثأغبص األٔشطخ فشد٠ب ٚعّبػ١ب

انكفبءح 
انختبيٍخ 

٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌّغإ١ٌٚخ 
٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً 

 .ِغ اٌغ١ش

٠غٕذ ِٛاسدٖ وزبث١ب، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب رٛظ١فب انقٍى 
 ع١ٍّب

 

 انًرادم انىضؼٍبد انتؼهًٍخ واننشبط انًقترح انتقىٌى

٠ززوش أؽذاس إٌض 

٠ٚغ١ت ػٓ 
 .األعئٍخ

 .٠ؾت سش١ك اٌش٠بػخ وض١شا:انسٍبق

 (سش١ك ٠ؾت اٌش٠بػخ)إٌض إٌّطٛق : انسنذ
 ِب ٟ٘ اٌش٠بػبد اٌزٟ ٠ؾجٙب سش١ك؟: انتؼهًٍخ

يردهخ 
 االنطالق

 

 ٠غزّغ ٌمشاءح 
اٌّؼٍُ ٠ٚجذٞ 

 ا٘زّبِب 

٠مشأ اٌمظخ لشاءح 
 ع١ٍّخ ِغزشعٍخ

 :٠ؾذد

. شخظ١بد اٌمظخ
 
 
 

 
٠ؼجش ػٓ اٌّشب٘ذ 

 ٠ٚشرجٙب

ِٛظفب اٌظ١غ 
 اٌّذسٚعخ 

 

٠ٕغض إٌشبؽ 
ِغزؼّال 
 .ِىزغجبرٗ

 
 

 

 .لشاءح طبِزخ (اٌطؼبَ اٌظؾٟ)ٚلشاءح إٌض 90ِطبٌجخ اٌزال١ِز ثفزؼ اٌىزبة ص 

.  لشاءح إٌض لشاءح ِؼجشح ِٓ ؽشف اٌّؼٍُ ر١ٍٙب 
. لشاءاد فشد٠خ ٚافشح ِٓ ثؼغ اٌزال١ِزف
 .انًؼنى انؼبو نهنصرح أسئهخ دىل ط- 01

 .األعئٍخ ِشفمخ ثبٌٕض**
 ِب ٟ٘ اٌش٠بػبد اٌزٟ ٠ؾجٙب سع١ُ؟

 ً٘ اٌش٠بػخ وبف١خ ٚؽذ٘ب ١ٌظ١ش اٌغغُ ل٠ٛب؟

 . ال رغزٙٓ–رززِش : ػغ ِىً ِفشدح فٟ عٍّخ ِف١ذح
 .انتؼجٍر انشفىي-02

 .لذَ ِغّٛػخ ِٓ إٌظبئؼ ٌشع١ُ ١ٌىْٛ ؽؼبِٗ طؾ١ب ِٚف١ذا -
 تطجٍقبد انظىاهر اننذىٌخ، انصرفٍخ، اإليالئٍخ-03

  اٌٍٛارٟ – اٌٍزاْ –اٌٍزبْ : ػجش ػٓ وً طٛسح ثغٍّخ ِغزؼّال -
 

 
 

 
 

 ؽفً روٟ : اوزت ٘زٖ اٌغٍّخ فٟ اٌّضٕٝ -

 .اٌش٠بػزبْ ِف١ذربْ: اوزت ٘زٖ اٌغٍّخ فٟ اٌّفشد -
 .اعزخشط ِٓ إٌض ئؽذٜ أخٛاد وبْ ٚٚظفٙب فٟ عٍّخ ِٓ ئٔشبئه -

 

يردهخ ثنبء 
 انتؼهًبد

 

 
 

٠ؾذد ػٕبطش 

 .اٌؾٛاسخطبؽخ 
 

 : أنتح كتبثٍب
اٌش٠بػبد وض١شح ِٚزٕٛػخ ِٕٙب اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ، ٠ٚزبثغ اٌش٠بػخ اٌىض١ش ِٓ : انسنذ

 .اٌغّب١٘ش، ٠ّٚبسعٙب إٌبط ألْ اٌغغُ اٌغ١ٍُ فٟ اٌؼمً اٌغ١ٍُ

 أعطش رزؾذس ف١ٙب ػٓ س٠بػزه اٌّفؼٍخ ٚػٓ ِّبسعزه 08 ئٌٝ 06 أوزت فمشح ِٓ 
 .ٌٙزٖ اٌش٠بػخ، ِٛػؾب عجت اخز١بسن ٌٙب

 .ِٛػفب وبْ ٚأخٛارٙب ٚاعّب ِٛطٛال

انتذرٌت 
 واالستثًبر

  



  انصذخ وانرٌبضخ: انخبيسانًقطغ انتؼهًًٍ
 .فُٙ اٌّىزٛة ٚاٌزؼج١ش اٌىزبثٟانًٍذاٌ 

 أعجٛع اإلدِبطاننشبط 
د 90انًذح 

 12 11ٚانذصخ 

يركجخ 
انكفبءح 

٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛخ اٌٛاسدح 
فٟ إٌض اٌّىزٛة، ٠غزؼًّ اٌّؼٍِٛبد 

 اٌٛاسدح فٟ إٌض 

 
يؤشراد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ فٟ 

ؽً ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثأغبص األٔشطخ فشد٠ب 

 .ٚعّبػ١ب
انكفبءح 

انختبيٍخ 
٠غٕذ ِٛاسدٖ، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب رٛظ١فب 

. ع١ٍّب

٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ انقٍى 
اٌّغإ١ٌٚخ ٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ 

 .اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً ِغ اٌغ١ش

 

 انًرادم انىضؼٍبد انتؼهًٍخ واننشبط انًقترح انتقىٌى

٠غ١ت ػٓ 
 .اٌغإاي

 . ِطبٌجخ اٌزال١ِز ثزوش ػٕٛاْ اٌّمطغ
 .اٌؼٕٛاْ ِأٌٛف ٌذٜ اٌّزؼٍُ ِٓ خالي وزبثزٗ ١ِٛ٠ب

يردهخ 
 االنطالق

 

 
 
 

٠غزّغ ئٌٝ 
إٌض ِجذ٠ب 

 .ا٘زّبِٗ

٠غ١ت ػٓ 
 .األعئٍخ

 
 

 
 
 

 
 
 

٠غزخٍض اٌم١ُ 
 ٠ٚؼًّ ثٙب 

 

 
 
 

 
 

٠شبسن فٟ 

 .رظؾ١ؼ األخطبء
 
 

 
 
 

٠ٕبلش اٌغٕذاد 
٠ٚزؼشف ػٍٝ 
فٛائذ اٌجشرمبي 

ٚاٌؾفع اٌطج١ؼٟ 
 ٌألغز٠خ

 ٠ىشف اٌّؼٍُ ػٓ ٔض اٌٛػؼ١خ اٌّشىٍخ األَ ثّٙبِٗ األسثؼخ. 

فّب ٟ٘ أشٙش ٌؼجخ . ٠ّبسط اإلٔغبْ اٌش٠بػخ ألْ اٌؼمً اٌغ١ٍُ فٟ اٌغغُ اٌغ١ٍُ
 س٠بػ١خ فٟ اٌؼبٌُ؟

 ئْ اٌٛلب٠خ خ١ش ِٓ اٌؼالط، فّب ٘ٛ اٌغج١ً ٌؾّب٠خ أٔفغٕب ِٓ ثؼغ األِشاع؟

اٌّؼذح ث١ذ اٌذاء ٚغزاؤٔب ٘ٛ اٌذٚاء، فّب ٟ٘ األغز٠خ اٌظؾ١خ اٌٛاعت رٕبٌٚٙب؟ٚ ِب ٟ٘ 
 األغز٠خ اٌٛاعت ػذَ رٕبٌٚٙب أٚ ػذَ اإلوضبس ِٕٙب؟

 لشاءح ٔض اٌٛػؼ١خ 

 أعئٍخ ٌم١بط ِذٜ اٌفُٙ اٌؼبَ ٌٍٕض. 
  اإلعبثخ ػٓ اٌغإاي اٌزٞ ٚسد فٟ ٔٙب٠خ إٌض ِٓ خالي ِب دسعٗ خالي اٌٛػؼ١بد

 .اٌغضئ١خ اٌضالصخ
 ٠ٕزمً اٌّؼٍُ ئٌٝ وزبثخ اٌّّٙبد. 

 :انًهًبد
٠ؼشف ثأشٙش ٌؼجخ س٠بػ١خ، ِجشصا ِىبٔخ اٌش٠بػخ فٟ اٌّغزّغ ٚفٛائذ٘ب ٌظؾخ  -1

 .اإلٔغبْ

 :اٌزؼ١ٍّخ.
 ِب ٟ٘ اٌش٠بػخ اٌزٟ ٠فؼٍٙب سش١ك؟ ٌّبرا؟ -
  ػّب وبْ ٠جؾش سش١ك؟ ِب ٟ٘ اٌش٠بػخ األوضش شؼج١خ فٟ اٌؼبٌُ؟ -

 ِب ٟ٘ فٛائذ اٌش٠بػخ؟ ِٚب شؼٛسن ؽ١ٓ رزبثغ ِجبس٠بد اٌفش٠ك اٌٛؽٕٟ؟ -
 .٠ج١ٓ فٛائذ اٌزٍم١ؼ فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ ثؼغ األِشاع اٌخط١شح ٚاٌّؼذ٠خ -2
  ئٌٝ أ٠ٓ أخزد األَ ِظطفٝ؟ ٌّبرا؟ ً٘ ٌمؼ ٔض٠ُ ػذ األِشاع اٌخط١شح؟ -

 ِب ٘ٛ اٌّشع اٌزٞ أط١ت ثٗ ٔض٠ُ؟ ِب ٘ٛ اٌغججً ٌٍٛلب٠خ ِٕٗ؟ -
 و١ف ٔؾّٟ أٔفغٕب ِٓ األِشاع اٌخط١شح؟ -
 ١ّ٠ض األغز٠خ اٌظؾ١خ ػٓ األغز٠خ اٌؼبسح ٠ٚؼذد فٛائذ اٌغزاء ٚأ١ّ٘زٗ ٌظؾخ  -3

 عغُ اإلٔغبْ
 :اٌزؼ١ٍّخ

ِب سأ٠ه فٟ والَ شٙذٖ؟ ً٘ رظشفٙب  -

 ع١ٍُ ٌّبرا؟ ِب اٌزٞ رغججٗ اٌغىش٠بد؟
ِب ٟ٘ إٌظبئؼ اٌزٟ لذِٙب ِظطفٝ  -

ٚاٌّشث١خ ٌألطذلبء؟ لذَ ٔظبئؼ ٌضِالئه 

 .١ٌزٕبٌٚٛا غزاء طؾ١ب
 .الزشاؽبد أخشٜ -

 تصذٍخ انتؼجٍر انكتبثً 

 ثذا٠خ رظؾ١ؼ اٌزؼج١ش ثشعُ عذٚي ػٍٝ اٌغجٛسح 
 ٠ؾذد ف١ٗ اٌّؼٍُ ثؼغ األخطبء اٌٛاسدح فٟ رؼج١ش

 .ِشبسوخ اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ اٌزظؾ١ؼ.  اٌّزؼ١ٍّٓ

  .لشاءح ثؼغ إٌّبرط اٌغ١ذح ٚرشغ١غ أطؾبثٙب
 أوسغ يؼهىيبتً

يردهخ ثنبء 

 انتؼهًبد

٠ؾذد ػٕبطش 

 .خطبؽخ اٌغشد
 

 ( 91وزبة اٌز١ٍّز ص )رىٍّخ اٌّششٚع ٚرم٠ّٛٗ ثارجبع اٌخطٛاد
انتذرٌت 

 واالستثًبر

  



 1 األسجىع 5انًقطغ  انصذخ وانرٌبضخ: انًقطغ انتؼهًًٍ انسنخ انثبنثخ اثتذائً
 

فُٙ اٌّىزٛة انًٍذاٌ 

 ( انفبكهبنً)ِؾفٛظبد اننشبط 
د 45انًذح 

 8انذصخ 

يركجخ 
انكفبءح 

٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛبد 
اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة، ٠ٚٛظف 

 .اٌشط١ذ اٌغذ٠ذ اٌٛاسد فٟ إٌض

 
يؤشراد 

انكفبءح 
٠إدٞ أداء ِٕغّب ِٕبعجب ٌٍّمبَ ٠ٚزفبػً ِغ 

 ِؼبٟٔ إٌض

انكفبءح 
انختبيٍخ 

٠مشأ ٔظٛطب ِٓ ِخزٍف األّٔبؽ، ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ 
إٌّؾ اٌغشدٞ رزىّْٛ ِٓ عز١ّٓ ئٌٝ صّب١ٔٓ 
وٍّخ أغٍجٙب ِشىٌٛخ، لشاءح ع١ٍّخ ٠ٚفّٙٙب 

٠ؼزض ثٍغزٗ، ٠ّٕٟٚ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ انقٍى 
 ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛؽ١ٕخ

  

 انًرادم انىضؼٍبد انتؼهًٍخ واننشبط انًقترح انتقىٌى

٠غ١ت ػٓ 
 .األعئٍخ

 . ٌىٟ ٠ّٕٛ عغّٟ ٠غت أْ ٠ىْٛ غزائٟ طؾ١ب :انسٍبق
 .رظٛساد اٌزال١ِز:انسنذ

 و١ف ٠ىْٛ اٌغزاء طؾ١ب؟ِٓ ٠ج١غ اٌفٛاوٗ؟:انتؼهًٍخ

يردهخ 
 االنطالق

٠ٕظذ ٠ٚؾغٓ 
. االعزّبع

 

 
 
 

٠شبسن فٟ 
 ششػ اٌّفشداد

 

 
 
 

٠غ١ت ػٓ 

. األعئٍخ
 
 

 
 

٠غزظٙش  

 .ؽفع ِب

. انًردهخ األونى
.  ثبعزؼّبي اٌٛع١ٍخ إٌّبعجخاٌّمطٛػخ٠ؼشع اٌّؼٍُ 

. ٌم١بط ِذٜ فُٙ اٌزال١ِز رمذ٠ُ ششػ ِجغؾ ٚؽشػ أعئٍخ

 لشاءح اٌمظ١ذح ِٓ لجً اٌّؼٍُ ٚثؼغ اٌزال١ِز

 
 :ِٕبلشخ ِؾزٜٛ اٌمظ١ذح ِٓ خالي األعئٍخ اٌّٛعٙخ

 ػُ رزىٍُ اٌمظ١ذح؟ -
 طف اٌظٛسح اٌّظبؽجخ ٌمظ١ذح؟ -
 ػذد اٌفٛاوٗ اٌّزوٛسح فٟ اٌّمطٛػخ؟ -

 و١ف ٠ؼشع اٌفبوٙبٟٔ اٌفٛاوٗ؟ و١ف طٕفٙب؟ -
 أ٠ٓ رٕزظ ٘زٖ اٌفٛاوٗ؟ -

. ِٕبعجخ أعئٍخ أخشٜ ٠شا٘ب اٌّؼٍُ

 (-...اٌىّضشٞ - ِضػفشا-غالال–دوبْ –فبوٙبٟٔ )ششػ اٌىٍّبد اٌغذ٠ذح 
 .ٚئػبدح رخ١ٍض اٌمظ١ذح ثأعٍٛة ٔضشٞ ثغ١ؾ

٠ؼشع اٌفبوٙبٟٔ أٔٛاػب وض١شح ِٓ اٌفٛاوٗ، وٍٙب ش١ٙخ ٌٚز٠زح ِٚف١ذح ٌٍغغُ، ٚ 

 ...ٟ٘ ِٓ خ١شاد ٘زا اٌٛؽٓ
. انًردهخ انثبنٍخ

٠زُ رغضئخ اٌّؾفٛظخ ئٌٝ أعضاء ػٍٝ أْ ٠غزظٙش اٌزال١ِز وبًِ اٌّؾفٛظخ فٟ أخش 

 .اٌّمطغ

يردهخ ثنبء 
 انتؼهى

٠إدٞ اٌّؾفٛظخ 

 أداء ع١ٍّب

ؽشػ أعئٍخ أخشٜ لظذ اإلٌّبَ ثبٌّٛػٛع 

 . اٌّؾفٛظءاعزظٙبس اٌغض

انتذرٌت 

 واالستثًبر

  



  08اٌذسط  اٌّمطع اٌثأي اٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي
 انغٛشح انُجٕٚخ ٔانوقـ انوشآَٙاٌّيذاْ 

 رشثٛخ ئعاليٛخإٌشاط 
 أثَٕب آدو ػهّٛ انغالو اٌذسط
 2 1ٔاٌذظح 

فٕس ٔكٛذْٕٚبد رؼهًٛٛخ، كزبة  اٌٛعائً
 انزهًٛز

 

اٌٙذف 
 اٌرعٍيّي

ٚزؼشف ػهٗ هقخ عٛذَب آدو ػهّٛ انغالو 
 ٔٚغزخهـ انؾشة األثذٚخ يغ انؾٛطبٌ

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

ٚزؼشف ػهٗ هقـ ثؼل األَجٛبء يضم آدو َٕٔػ 
 ػهًٛٓب انغالو

االػزضاص ثبإلعالو ٔاالَزًبء انؾنبس٘ ٔانؾشؿ ػهٗ اٌميُ 

 أداء انؼجبداد ٔانًؼبيالد، ٔانزؼبيم ثًغإٔنٛخ
 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚغزشعغ 
 يؼهٕيبد 

 ركهًُب عبثوب ػٍ انُجٙ فهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى: انغٛبم

 ملسو هيلع هللا ىلصدسعب هلٕنخ ٔؽجبة انُجٙ : انغُذ

 كٛق ػبػ كٙ فـشِ؟ يٍ سثبِ؟ نًبرا؟ يٍ رضٔط كٙ كجشِ؟ : انزؼهًٛخ

ِشدٍح 
 االٔطالق

ٚكزؾق اٜٚخ 
ٔٚوشأْب 

 ٔٚلٓى يؼبَٛٓب 

 
 
 

ٚوشأ انوقخ 
ٔٚطهغ ػهٙ 

يؼُبْب 

 اإلعًبنٙ
 
 

 
ُٚبهؼ 

يؾزٕٖ انوقخ 

يٍ خالل 
 أعئهخ يٕعٓخ

 

 
 

ُٚغض األَؾطخ 

ثُبء ػهٗ 
 يكزغجبرّ

 

 
 

ٚغزُجو 

انخالفخ 
ثبالػزًبد 

ػهٙ األعئهخ 
 انًٕعٓخ

 :ذمٛيُ ذشخيظي
 كٛق ظٓش اإلَغبٌ ػهٗ األسك؟ أعٕثخ يخزهلخ -
 ْم رؼشف يٍ ْٙ صٔعخ ْزا انُجٙ؟ -

 :اٌذظح األٌٚى
 ٔاإلَقبد نهًؼهى رهٙ رنك هشاءح 57كزؼ انكزبة ؿ

 كشدٚخ يٍ هجم انزاليٛز

  ٍصى "اإلَغبٌ األٔل"هشأد هقخ عًٛهخ ػ ،

 رُبهؾذ يغ أفذهبئك ػُٓب
 كٛق ظٓش ػهٗ األسك؟ -

 يب ْٙ هقزّ؟ ٔكٛق ثذأد انؾٛبح ػهٛٓب؟ -

  هشاءح اٜٚخ ػهٗ يغبيغ انزاليٛز يٍ هجم
 :انًؼهى

  ٙهشاءح انلوشح األٔنٗ انزٙ رؾشػ يب ٔسد ك
 انغٕسح يٍ هجم انًؼهى ٔثؼل انزاليٛز

 

  ٗهشػ عًهخ يٍ األعئهخ انًٕعٓخ ػه

 :انًزؼهًٍٛ
 يى خهن هللا آدو ػهّٛ انغالو؟ -
 يبرا ههت يٍ انًالئكخ؟ -

 يٍ سكل انغغٕد نّ؟ ثى ػبهجّ هللا؟ -
 هشاءح انلوشح انضبَٛخ يٍ هجم انًؼهى ٔثؼل انزاليٛز -

 ًٍٛهشػ عًهخ يٍ األعئهخ انًٕعٓخ ػهٗ انًزؼه: 
 أٍٚ خهن هللا آدو ٔصٔعزّ ؽٕاء؟ يبرا ههت يًُٓب؟ -
 يٍ أَغبًْب ٔػٛذ هللا؟ ثًب ػبهجًٓب هللا؟ -
  (ٔنٛظ يؼب)يٍ هشد األٔل يٍ انغُخ، آدو ٔؽٕاء أٔ ئثهٛظ؟  -

 ٚزطشم انزهًٛز نألَؾطخ انًٕانٛخ نزضجٛذ انًلبْٛى ٔروذٚش يذٖ اعزٛؼبثٓب 
 :أٔشطح اٌرعٍُ

 58ؿ  (أهزذ٘ ٔأيبسط) انًؼهٕيبد ثوشاءح اعزشعبع 
أستظ تغُٙ تيٓ اٌعثاسج ِٚا يٕاعثٙا . 2

 هٍٛ*    
 آدو ػهّٛ انغالو*  *  أثٕ انجؾش ْٕ

 خٕكب يُّ*  *  خهوّ هللا يٍ
  ؽغذا ٔركجشا*  *  ئثهٛظ سكل انغغٕد ٜدو

 (أٔ الؽوب)انؼٕدح نهغُذ انشئٛغٙ ٔيُبهؾزّ نهٕفٕل ئنٗ خالفخ يُبعجخ ٔرذُٔٚٓب كٙ انؾٍٛ 

خهن هللا آدو أثٕ انجؾش يٍ هٍٛ، ٔأعكُّ انغُخ يغ صٔعزّ، نكٍ ئثهٛظ انًزكجش سكل هبػخ 
هللا ٔانغغٕد ٜدو، ثم ٔؽبٔل ئخشاط آدو يٍ انغُخ، كُغؼ كٙ رنك، كؼبػ آدو كٙ األسك 

ٔركبصش كٛٓب، ٔههت هللا يُب ػذو ارجبع اثهٛظ انًزكجش ٔانؾغٕد، ٔههت يُب االعزؼبرح يُّ كٙ 

 .كم ٔهذ

ِشدٍح 
تٕاء 

 اٌرعٍّاخ

ُٚغض األَؾطخ 

 ٔٚؾلع اٜٚخ

 :اٌذظح اٌثأيح
 نخـ ؽلٓٛب هقخ عٛذَب آدو ػهّٛ انغالو. 1

 كٛق ٚؾًٙ انًغهى َلغّ يٍ انؾٛطبٌ؟. 2
 اعزظٓبس اٜٚبد ٔؽلع يب ثوٙ يُٓب. 3

ذذسية 
 ٚ

 اعرثّاس

 رخقـ انؾقخ انضبَٛخ إلَغبص انزطجٛوبد ٔنزؾلٛع اٜٚخ انًجشيغخ
  



  4اٌذسط  اٌّيذاْ اٌثأي اٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي
 انغكبٌ ٔانزًُٛخ اٌّيذاْ

 عـشاكٛب إٌشاط
 َؾبه اإلَغبٌ كٙ انًذُٚخ ٔانشٚق اٌّٛضٛع

 د45اٌّذج 

 كزبة انزهًٛز، فٕس يُٕػخ اٌٛعائً

 
اٌٙذف 

 اٌرعٍيّي
ٚزؼشف ػهٗ يخزهق األَؾطخ انزٙ ًٚبسعٓب اإلَغبٌ 

 كٙ انشٚق ٔانًذُٚخ ٔٚكزؾق يضاٚب كم َؾبه

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

ٚوّذس انؼًم انًُزظ ثؼذ أٌ ًّٚٛض ثٍٛ يب ْٕ هجٛؼٙ 
 .ٔثؾش٘ كٙ انًؾٓذ انشٚلٙ ٔانؾنش٘

االػزضاص ثبنٕهٍ ٔيؼشكخ ؽذٔدِ ٔرُٕع يؼبنًّ، ٔانزؼشف اٌميُ 
 ػهٗ رنبسٚغّ ٔيؾٛطّ ٔصوبكبرّ

 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

 

كٙ أؿهت األؽٛبٌ ٚزبثغ األٔنٛبء يغبء كم ٕٚو َؾشح األؽٕال انغٕٚخ نًؼشكخ أؽٕال : اٌغياق
 كًبرا ٚوقذ ثبنطوظ؟. انطوظ انغبئذح كٙ يُطوزٓى هجم رٕعّ أثُبئٓى ئنٗ انًذاسط

 دسط انطوظ ٔانًُبؿ: اٌغٕذ

 يب ْٙ اإلعشاءاد انٕاعت ارخبرْب كٙ ؽبنخ يٕعخ صهٕط هٕٚهخ؟: اٌرعٍيّح

ِشدٍح 
 االٔطالق

ٚطهغ ػهٗ 

يخزهق 
األَؾطخ كٙ 

 انًذُٚخ

 
 
 

ٚؾذد كٕائذ أْى 
 األَؾطخ

 

 
 

ٚشثو ثٍٛ 

انًؾٛو 
ٔاألَؾطخ 
 انًٕعٕدح

 
 
 

ٚكزؾق أْى 
األَؾطخ 

انًًبسعخ كٙ 

 انشٚق
 
 
 

ٚكزؾق يضاٚب 
ٔػٕٛة 

انزكُٕعٛب كٙ 

 انشٚق
 
 

ٚغزُزظ 
انخالفخ 
 انًُبعجخ

 :ذّٙيذ

كضٛشا يب رشرجو أَؾطخ اإلَغبٌ ثطجٛؼخ انًُطوخ انزٙ ٚؼٛؼ كٛٓب، كٛؾبٔل انزأههى يؼٓب 
ٔرغخٛشْب نزهجٛخ يخزهق ؽبعٛبرٓب، كًب ْٙ يخزهق األَؾطخ انزٙ ًٚبسعٓب اإلَغبٌ كٙ 

 انًذُٚخ ٔكٙ انشٚق

 :(ٔشاط اإلٔغاْ في اٌّذيٕح)اورشاف 
 ٔيؾبْذح انقٕس ٔهشاءح انغُذاد ٔيُبهؾخ كم 74ٔ75يطبنجخ انًزؼهًٍٛ ثلزؼ كزبة انغـشاكٛب ؿ 

 (ٔنٛظ ػهٗ ؽذٖ)عُذ ػهٗ ؽذح 

    
 1الؽع انغُذ 

 يبرا ٚؼًم ْزا انؼبيم؟
 أٍٚ رقُغ انغٛبساد؟

 2اهشأ انغُذ 
 يب ْٙ انًذٌ؟

 يبرا ؽذس ثغجت انكضبكخ؟

 3اهشأ انغُذ 
 يب ْٙ أػًبل انغكبٌ؟

 نًبرا رزُٕع أػًبنٓى؟

 4الؽع انغُذ 
 يب َٕع انغهغ انًؼشٔك؟

 نًبرا ْٙ كضٛشح؟

    
 1الؽع انغُذ 

 كى ُٚزظ ْزا انًقُغ؟
 نًبرا ٚغت ػهّٛ رنك؟

 2الؽع انغُذ 
 نًبرا ؽٛذ انزشايٕا٘؟

 يب ْٙ كٕائذِ؟

 3اهشأ انغُذ 
 يب ْٙ ئداساد انًذُٚخ؟

 يب ْٕ دٔس ثؼنٓب؟

 4الؽع انغُذ 
 يب دٔس انجهذٚخ؟

 يب انٕصبئن انًُٕهخ ثٓب؟

 :(ٔشاط اإلٔغاْ في اٌشيف)اورشاف 
 ٔيؾبْذح انقٕس ٔهشاءح انغُذاد ٔيُبهؾخ كم 76ٔ77يطبنجخ انًزؼهًٍٛ ثلزؼ كزبة انغـشاكٛب ؿ 

 (ٔنٛظ ػهٗ ؽذٖ)عُذ ػهٗ ؽذح 

    
 1اهشأ انغُذ 

يب ْٙ األَؾطخ انًزكٕسح 
 كٙ انغُذ؟

 2الؽع انغُذ 
 يب يًٛضاد ْزا انُؾبه؟

 يٍ يُكى ًٚبسعّ؟

 3الؽع انغُذ 
أركش ثؼل انقُبػبد 

 انزوهٛذٚخ انشٚلٛخ

 4الؽع انغُذ 
يزٗ ٚغزؼًم انلالػ 
 انًؾشاس انزوهٛذ٘؟

    
 1الؽع انغُذ 

 يب اعى ْزِ اٜنخ؟
 يب ْٙ يًٛضارّ؟

 2اهشأ انغُذ 
يب انلشم ثٍٛ انضساػخ 

 انزوهٛذٚخ ٔانضساػخ انؾذٚضخ

 3الؽع انغُذ 
ئالو ٚؾزبط ْزا انؼبيم 

 نهؾقٕل ػهٗ ئَزبط ٔكٛش

 4اهشأ انغُذ 
يب ْٙ َزبئظ ئدخبل 

 انزكُٕنٕعٛب ئنٗ انشٚق؟

 (االخرظاس ٚاٌرثغيظ)اعرٕراج 
ًٚبسط اإلَغبٌ كٙ انًذُٚخ انقُبػخ ٔانزغبسح ٔانخذيبد، أيب كٙ انشٚق كًٛبسط انضساػخ 

 ٔانقُبػبد انزوهٛذٚخ ٔرشثٛخ انؾٕٛاَبد

ِشدٍح 
تٕاء 

 اٌرعٍّاخ
 

ُٚغض انُؾبه 
ثُبء ػهٗ 

 انزٕعٛٓبد

 :ذمٛيُ جضئي
 أذكر أهم األنشطة التي تمارس في المدينة وتلك التي تمارس في الريف

 أذكر نشاطا من األنشطة التي تمارس في محيطك وصفه

ية  سذذ
ٚ 

 اعرثّاس

  



  10اٌذسط  في ِذالخ اٌظٕاعح اٌرمٍيذيح: اٌّمطع اٌثاٌث اٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي
 األػذاد ٔانؾغبةاٌّيذاْ 

 اننشة ٔخبفٛخ انزٕصٚغإٌشاط 
 د45اٌّذج 

 2 1ٔاٌذظح 

األنٕاػ، كشاط انًؾبٔنخ  اٌٛعائً

 

اٌٙذف 
 اٌرعٍّي

ٚؾغت مشة ػذدٍٚ كٙ ػذد ٔاؽذ رُْٛب 
 يٕظلب خبفٛخ رٕصٚغ اننشة ػهٗ انغًغ

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

 ٚؾم يؾكالد ثبعزؼًبل األػذاد األفـش يٍ
 ٔػًهٛبد انغًغ ٔانطشػ ٔاننشة 100000

ٚالؽع ٔٚكزؾق، ٚزؾون يٍ فؾخ انُزبئظ اٌميُ 

ٔٚقبدم ػهٛٓب، ٚغزؼًم انزشيٛض انؼبنًٙ 
 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚؾغت يغبيٛغ 

 رُْٛب ثؼذ رغضئزٓب

اٌذغاب اٌزٕ٘ي 
 130>124>120 :ٚؾقش ػذدا ثٍٛ ػؾشرٍٛ يززبنٛزٍٛ كًب كٙ انًضبل

 999 ، 501 ، 349 ، 266: أؽقش كال يٍ

ِشدٍح 

 االٔطالق

ٚوشأ انٕمؼٛخ 

ٔٚلٓى يلشدارٓب 
 
 

 
ٚزؼشف ػهٗ 

يخزهق هشم ؽم 

يؾكهخ يب 
 
 

 
ٚلٓى هشٚوخ 

روغٛى ػذد ئنٗ 

 يغًٕع أػذاد
 
 
 

ٕٚظق ثؼل 
خٕاؿ اننشة كٙ 
 انؾغبة انزُْٙ

 
 
 

ٚكزؾق هشٚوخ 
رٕصٚغ اننشة ػهٗ 

 انغًغ ٔٚؼزًذْب

 
 
 

ٚغغذ يؼبسكّ 
 ثطشٚوخ فؾٛؾخ

: ِشدٍح اٌرذفيض

 ٚشاعغ عذأل اننشة ثطشٚوخ نًبسرُٛبس
 5x3 ، 6x2 ، 8x4 ، 9x3: أٔعذ َبرظ مشة 

أورشف فمشج 

  ثؼذ ئػبدح 77انًؾذدح كٙ فلؾخ ؽشػ َـ انٕمؼٛخ 
كزبثزٓب ػهٗ انغجٕسح ٔرًضٛم انؾكم دٌٔ اعزؼًبل 

 .انكزت يجبؽشح

 هطغ يٍ انغجٍ، صًٍ انوطؼخ 6أساد سائذ ٔأيٍٛ ؽشاء 
  دُٚبسا15انٕاؽذح 

كٙ هشٚوًٓب ئنٗ انجوبل، أساد كم ٔاؽذ أٌ ٚؾغت صًٍ 

  انوطغ ثطشٚوزّ انخبؿ كًب كٙ انًضبل

 ْم عٛؾقالٌ ػهٗ َلظ انُزٛغخ؟ -
 .أكًم هشٚوخ كم ٔاؽذ -

 :اإلجشاءاخ

 ػشك كهزب انطشٚوزٍٛ ٔؽشػ كٛلٛخ اػزًبد انؾغبة كًٛٓب 
 هشٚوخ أيٍٛ  هشٚوخ سائذ

(10+5) x 6 = 15x6  (7+8) x 6 = 15x6 
(5x6) + (10x6)    (8x6) + (7x6)   

30 + 60    48 + 42   
90    90   

  ٙئنٗ يغًٕع ػذدٍٚ، صى َنشة كم عضء  (انًكٌٕ يٍ سهًٍٛ)َلكك انؼذد انضُبئ

 (10اننشة كٙ )كٙ األؽبد٘ يغ االعزلبدح يٍ ثؼل خقبئـ اننشة 
 َغًغ انطشكٍٛ ثؼذ رنك 
 َغزخذو ْزِ انطشٚوخ رُْٛب َٔخزبس أكنم هشٚوخ نزلكٛك انؼذد انكجٛش 

 يب ْٙ انطشٚوخ انًلنهخ نذٚك؟ نًبرا؟ 
: اٌذٛطٍح ٚاٌرأعيظ

ٚقم ئنٗ اكزؾبف يلٕٓو رٕصٚغ اننشة ػهٗ انغًغ دٌٔ رغًٛزّ ٕٔٚظق رنك كٙ ؽم 

 ػًهٛبد مشة ثطشٚوخ رُْٛخ
 : ِشدٍح االٔجاص

أػطٙ هشٚوخ أخشٖ نؾغبة هطغ انغجٍ ٔأٔعذ . 1

 يبرا رالؽع؟. انُزٛغخ

 

 20x4 ، 14x5 ، 12x6: اخزش أكنم هشٚوخ نؾغبة. 2

 أؽغت ػذد ؽجبد انلشأنخ نقُغ صالس نزشاد يٍ انؼقٛش. 3
 16x3 = (10x3)+(6x3) = 48 

ذعٍّد  

ننشة ػذد صُبئٙ كٙ ػذد أؽبد٘، أككك انضُبئٙ ئنٗ يغًٕع ػذدٍٚ صى أمشثًٓب كٙ 
 .انؼذد األؽبد٘ صى أعًغ انُبرظ

ِشدٍح 
تٕاء 

 اٌرعٍّاخ

ُٚغض انزًبسٍٚ 
كشدٚب 

.  كٙ انؾقخ انضبَٛخ 51 ؽم انزًبسٍٚ ؿ : اٌرّشْ

 أكًم نزغذ َلظ انُزٛغخ. 1
 أَغض انؼًهٛخ اٜرٛخ ثطشٚوزٍٛ يخزهلزٍٛ. 2

 أٔعذ ػذد األٚبو كٙ ثؼل األؽٓش انؾًغٛخ. أثؾش

اٌرذسية 
 ٚ

 االعرثّاس

 رخقـ انؾقخ انضبَٛخ نؾم انزًبسٍٚ ػهٗ دكزش األَؾطخ: يالؽظخ
  



  11اٌذسط  في ِذالخ اٌظٕاعح اٌرمٍيذيح: اٌّمطع اٌثاٌث اٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي
 األػذاد ٔانؾغبةاٌّيذاْ 

 5أعُذ يؼبسكٙ إٌشاط 
 د45اٌّذج 

 3اٌذظح 

، كزبة األنٕاػ، كشاط انًؾبٔنخ اٌٛعائً
 انزهًٛز

 

اٌٙذف 
 اٌرعٍّي

ٕٚظق هٕاػذ انغًغ ٔاننشة كٙ ؽم يؾكالد 
 يٍ انٕاهغ ٔٚغزشعغ خٕاؿ ثؼل انًغغًبد

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

 ٚؾم يؾكالد ثبعزؼًبل األػذاد األفـش يٍ
 ٔػًهٛبد انغًغ ٔانطشػ ٔاننشة 100000

ٚالؽع ٔٚكزؾق،ٚزؾون يٍ فؾخ انُزبئظ اٌميُ 

ٔٚقبدم ػهٛٓب،ٚغزؼًم انزشيٛض انؼبنًٙ 
 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚكزت األػذاد 
ثُبء ػهٗ 

 يؼبسف عبثوخ

 : أؽغت رُْٛب ثطشٚوخ نًبسرُٛٛبس:ٌرعٍيّحا
3x9 ، 8x2 ، 5x6 ، 12x6 ، 15x4 

 أؽغت آخش ػًهٛخ ثؼذح هشم

ِشدٍح 

 االٔطالق

ٚوشأ انٕمؼٛخ 

 ٔٚلٓى يلشدارٓب
 
 

ٚؾذد اإلعشاءاد 
انالصيخ نهٕفٕل 

 ئنٗ انؾم
 
 

 
ٚؾذد اإلعبثخ 

انؾغبثٛخ يٍ 

 انًُطوٛخ
 
 

 
ٚغزؼًم 

ٔؽذاد هٛبط 

األٔصاٌ ٔٚؾٕل 
 كًٛب ثُٛٓب

 

 
 

ٚغًغ ٔٚنشة 
 األػذاد

 

 
 

ٚغزشعغ هٕاػذ 

انًغغًبد 
 ٔخقبئقٓب

 ٚاالورشافِشدٍح اٌثذث - 

 78ػشك انٕمؼٛخ انًذَٔخ ػهٗ كزبة انشٚبمٛبد ؿ-1
: إٌّالشح ٚاٌرثادي

ٚطهغ ػهٗ يخزهق انًؾكالد انٕاسدح كٙ ْزِ انًشؽهخ ٔٚغزخهـ يخزهق انؾهٕل 

 ٔانطشم انًإدٚخ نهؾم ثزٕعّٛ يٍ انًؼهى

 ثًُبعجخ ػٛذ يٛالد أًٍٚ هشسد أيّ ئهبيخ ؽلهخ رذػٕ ئنٛٓب أفذهبءِ

 :ِشدٍح اإلٔجاص

 أهجبم يٍ انجٛل 4 نزؾنٛش انؾهٕٚبد اؽزشد األو .1
 72DAٔ ،5 ثٛنبد، صًٍ انطجن انٕاؽذ 6كٙ كم هجن 

، ٔأكٕاثب 120DAػهت يٍ انؼقٛش، صًٍ انؼهجخ انٕاؽذح 
 .100DAٔيقبفبد ثًجهؾ 

 4x70=288يب ْٕ صًٍ انجٛل؟  -

 120x5=600يب ْٕ صًٍ انؼقٛش؟  -
 988=100+600+288يب ْٕ صًٍ كم انًؾزشٚبد؟  -

 

 15 يٍ انلشُٚخ 3kgٔ  إلػذاد انؾهٕٚبد اعزؼًهذ األو.2
 ثٛنخ

 6dagئرا كبٌ ٔصٌ انجٛنخ انٕاؽذح ثبنزوشٚت ْٕ  -

 14x6=90dagيب ْٕ صٌٔ انجٛل انًغزؼًم؟  -
  300dag+90dag=390dagيب ْٕ ٔصٌ انلشُٚخ ٔانجٛل يؼب؟ -

 

 ؽًؼبد 8 نزضٍٚٛ كؼكخ ؽلم ػٛذ يٛالد اؽزشد األو .3
 50 نهؾًؼخ انٕاؽذح، كًب اؽزشد كٛغب ٚؾزٕ٘ 10DAة

 ثبٔنُب يهَٕب نزضٍٚٛ انوبػخ

 70DAصًٍ كٛظ انجبنَٕبد ٚضٚذ ػهٗ صًٍ انؾًٕع ثـ -
 8x10+70=150DAكى ٚجهؾ صًٍ انجبنَٕبد؟  -
 230DA=150+80يب ْٕ صًٍ انجبنَٕبد ٔانؾًٕع؟  -

 

  كٙ انقٕسح ْذاٚب كٙ أؽكبل يغغًبد، أركش.4

أركش أعًبء األؽكبل انُٓذعٛخ انزٙ رًضم أٔعّ انًغغًبد انزٙ رظٓش كٙ انقٕس؟ ثاله  -

 هبئى ٔ يكؼجبد
 ؽشكب12سؤٔط، 8 ٔعِٕ، 6يب ْٕ ػذد األٔعّ ٔػذد األؽشف ٔػذد انشؤٔط كٙ كم يغغى؟  -

ِشدٍح 
تٕاء 

 اٌرعٍّاخ

ٚغزخهـ 
 كشدٚب انوٕاػذ

 :اٌخالطح

 ٚغزُزظ يخزهق انوٕاػذ انؾغبثٛخ ٔانُٓذعٛخ ٔٚغزشعؼٓب ثؼذ كم ػًهٛخ
 

اٌرذسية 
 ٚ

 االعرثّاس

  ًٚكٍ رًذٚذ ْزا انذسط ألكضش يٍ ؽقخ ؽغت انظشٔف انخبفخ: يالؽظخ



  12اٌذسط  في ِذالخ اٌظٕاعح اٌرمٍيذيح: اٌّمطع اٌثاٌث اٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي
 األػذاد ٔانؾغبةاٌّيذاْ 

 5انؾقٛهخ إٌشاط 
 د45اٌّذج 

 4اٌذظح 

كزبة انزهًٛز، كشاط انًؾبٔنخ،  اٌٛعائً
 يطجٕػبد

 

ِإششاخ 
اٌىفاءج 

ًٚضم أػذاد كزبثخ ٔهشاءح ٕٔٚظلٓب كٙ ػًهٛبد مشة 
 ٔٚشاعغ هٕاػذ ثؼل انًغغًبد انًُزظًخ

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

 ٔٚقق ٚؾم يؾكالد يزؼهوخ ثبألػذاد ٔانؾغبة
 خٕاؿ ثؼل انًغغًبد

ٚالؽع ٔٚكزؾق،ٚزؾون يٍ فؾخ انُزبئظ ٔٚقبدم اٌميُ 

ػهٛٓب،ٚغزؼًم انزشيٛض انؼبنًٙ 
 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚكزت ٔٚؾغت 

 أػذاد كجٛشح

  ٚؾغت يغبيٛغ رُْٛب صى ٚكزت اإلعبثخ ػهٗ األنٕاػ:ٌرعٍيّحا

 123x3 ، 201x4 ، 694x1  ، 452x2 :أؽغت َبرظ
ِشدٍح 
 االٔطالق

ٚوشأ انٕمؼٛخ 

 ٔٚلٓى يلشدارٓب

 

ٚشرت أػذادا أفـش 

 10000يٍ 

 

 

ٚكًم يززبنٛبد 

ؽغت ًَو 

 يؼٍٛ

 

 

ٚنشة األػذاد 

 ػًٕدٚب ثبالؽزلبظ

 

 

ٕٚظق خبفٛخ 

رٕصٚغ اننشة 

 ػهٗ انغًغ

 

 

ٚشاعغ هٕاػذ 

 األٔصاٌ ٔرؾٕٚهٓب

 

 

ٚشاعغ خقبئـ 

 ثؼل انًغغًبد

 79ػشك انٕمؼٛخ انًذَٔخ ػهٗ كزبة انشٚبمٛبد ؿ: ٚاالورشافِشدٍح اٌثذث - 

ٚطهغ ػهٗ يخزهق انًؾكالد انٕاسدح كٙ ْزِ انًشؽهخ ٔٚغزخهـ يخزهق انؾهٕل 

 ٔانطشم انًإدٚخ نهؾم ثزٕعّٛ يٍ انًؼهى

: ِشدٍح اإلٔجاص

 يوبسَخ ٔرشرٛت ٔؽقش . 1

 سرت انؼٕافى رقبػذٚب

 انوبْشح داكبس الؿٕط انخشهٕو َٛشٔثٙ

8027 6516 4645 4036 3284 

 9009 ئنٗ 0أكزت يززبنٛخ أػذاد يٍ 

9009 8008 .... 3003 2002 1001 0 

 (10)أكًم يززبنٛخ األػذاد ثخطٕح 

5032 4932 4832 4732 4632 

 (100)أكًم يززبنٛخ األػذاد ثخطٕح 

8724 8624 8524 8424 8324 
  

 يؼشكخ ٔاعزؼًبل عذٔل اننشة. 2

 أؽغت انغذاءاد

9x8 , 0x2 , 9x9 , 6x3 

6x4 , 9x10, 5x5 , 9x7 

9x6 , 1x9 , 4x8 , 4x11 

9x2 , 6x8 , 8x9 , 4x7 

 

 ٔمغ ٔئعشاء ػًهٛخ اننشة. 3

 :اعش انؼًهٛزٍٛ
 

5 5 2 2   0 9 0 1  
4    x  8    x 

0 2 0 9   0 2 7 8   
  

 

 يؼشكخ ٔاعزؼًبل خبفٛخ انزٕصٚغ. 4

 56x5=(50x5)+(6x5):        ؽغت انًضبل

73x6 =(70x6)+(3x6) 

98x3 =(90x3)+(8x3) 

35x8 =(30x8)+(5x8) 

134x7=(100x7)+(30x7)+(4x7) 

 اعزؼًبل ٔؽذاد هٛبط انكزم. 5

 اعًغ انوٛبعبد صى ؽٕنٓب 

2kg 500g + 800g = 3300g 

5kg 300g + 700g = 6000g 

1kg 400g – 600g = 800g 

3kg – 1200g = 1800g 
 

  

 ٔفق يغغًبد. 7

 (ٚشعى انًغزطٛهٍٛ ٔٚشثو ثٍٛ انشؤٔط)عذ انًغغى صى ؽبٔل سعًّ 

  ؽشكب؟ َؼى12ْم نّ 

  سؤٔط؟ َؼى8ْم نّ 

 ْم كم أٔعّٓ يغزطٛهخ؟ َؼى

 يب اعى ْزا انًغغى؟
  

ِشدٍح 

تٕاء 
 اٌرعٍّاخ

ٚغزخهـ كشدٚب 

 انوٕاػذ

 :اٌخالطح

 ٚغزُزظ يخزهق انوٕاػذ انؾغبثٛخ ٔانُٓذعٛخ ٔٚغزشعؼٓب ثؼذ كم ػًهٛخ

 

اٌرذسية 

 ٚ
 االعرثّاس

 ًٚكٍ روغٛى ْزا انذسط ػهٗ أكضش يٍ ؽقخ َظشا نكضشح انزطجٛوبد: يالؽظخ

  



  13اٌذسط  في ِذالخ اٌظٕاعح اٌرمٍيذيح: اٌّمطع اٌثاٌث اٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي
 األػذاد ٔانؾغبةاٌّيذاْ 

 5يؼبنغخ إٌشاط 
 د45اٌّذج 

 5اٌذظح 

كزبة انزهًٛز، كشاط انًؾبٔنخ،  اٌٛعائً
 يطجٕػبد

 

ِإششاخ 
اٌىفاءج 

ًٚضم أػذاد كزبثخ ٔهشاءح ٔٚؾغت يغبيٛغ 
 ٔكشٔهبد ٕٔٚظق ٔؽذاد هٛبط األٔصاٌ

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

 ٚؾم يؾكالد يزؼهوخ ثبألػذاد ٔانؾغبة
 ٔٚقق يغغًبد يُزظًخ

ٚالؽع ٔٚكزؾق،ٚزؾون يٍ فؾخ انُزبئظ اٌميُ 

ٔٚقبدم ػهٛٓب،ٚغزؼًم انزشيٛض انؼبنًٙ 
 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚكزت األػذاد ثُبء 
ػهٗ يؼبسف 

 عبثوخ

 :  يطبنجخ انزاليٛز ثزٕظٛق خبفٛخ اننشة كٙ ينبػلبد انؼؾشح ؽغت ال انًضبل:ٌرعٍيّحا
5x70=5x7x10 = 35x10=350 

 80x2 ، 90x3 ، 40x4 ، 500x5 ، 6x200: أؽغت

ِشدٍح 

 االٔطالق

 
ٚوشأ انٕمؼٛخ 

 ٔٚلٓى يلشدارٓب
 
 

 
ٚؾذد اإلعشاءاد 
انالصيخ نهٕفٕل 

 ئنٗ انؾم
 
 

 
ٚغًغ أٔ ٚطشػ 

 أػذادا رُْٛب 

 
 
 

ٚؾم يؾكالد 
يٍ انٕاهغ ثؼذ 

 رغضئزٓب

 
 
 

ٚؾٕل ثٍٛ 
انوٛبعبد 

ٔٚغزؼًهٓب كٙ 

 انؾغبة
 
 
 

ٚغزشعغ ثؼل 
خقبئـ 

انًغغًبد 

 انًُزظًخ
 

 ٚاالورشافِشدٍح اٌثذث - 
 80ػشك انٕمؼٛخ انًذَٔخ ػهٗ كزبة انشٚبمٛبد ؿ-1

ٚطهغ ػهٗ يخزهق انًؾكالد انٕاسدح كٙ ْزِ انًشؽهخ ٔٚغزخهـ يخزهق انؾهٕل ٔانطشم 
 انًإدٚخ نهؾم ثزٕعّٛ يٍ انًؼهى

1. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

 أؽغت انًغبيٛغ رُْٛب

207 + 514 = 784 
941 + 514 = 1571 
72 – 53 = 21 

 أؽغت انًغبيٛغ رُْٛب

207 + 514 = 721 
941 + 514 = 1455 
72 – 53 = 19 

 أؽغت انًغبيٛغ رُْٛب

501 + 101 = …… 
409 + 608 = …… 
51 – 29 = …… 

2. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

اؽزشد األو يٍ انًزغش هبسٔسح 

 ؽجبد 10ٔ يبء ٔػهجخ كشأنخ
 ثٛل

 
30+250+15=295 

 295DAصًٍ انًؾزشٚبد ْٕ 

اؽزشد األو يٍ انًزغش 

 10ٔ هبسٔسح يبء ٔػهجخ كشأنخ
 ؽجبد ثٛل

 
30+250+150=430 

 430DAصًٍ انًؾزشٚبد ْٕ 

 يٍ صيالئّ ئنٗ 8دػب سائذ 

 هطغ 10ٔنًٛخ، ٔؽنش نٓب 
 كؼك ٔأسثغ هبسٔساد ػقٛش

 
450+1300=1750 

صًٍ انًؾزشٚبد ْٕ 
1750DA 

3. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

 :أكًم انلشاؽ كًٛب ٚأرٙ

5035g=50kg + 35g 
9270g=9kg + 270g 
3333g=3kg + 3g 

21kg 7g = 217g 

 :أكًم انلشاؽ كًٛب ٚأرٙ

5035g=5kg + 35g 
9270g=9kg + 270g 
3333g=3kg + 333g 

21kg 7g = 217g 

 :أكًم انلشاؽ كًٛب ٚأرٙ

7077g=7kg + 77g 
21005g=21kg + 5g 
1003g=1kg + 3g 

5kg=5kg + 0g 

4. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

 الؽع انؾكم ٔأكًم انُـ

 
  أٔع3ّنهجالهخ انوبئًخ 

  أؽشف9 سؤٔط ٔ 7

 الؽع انؾكم ٔأكًم انُـ

 
 أٔعّ 6نهجالهخ انوبئًخ 

  أؽشف12سؤٔط ٔ  8

 الؽع انؾكم ٔأكًم انُـ

 
 أٔعّ 6نهًكؼت 

  أؽشف12سؤٔط ٔ  8
 

ِشدٍح 

تٕاء 
 اٌرعٍّاخ

ٚغزخهـ كشدٚب 
 انوٕاػذ

 :اٌخالطح

 ٚغزُزظ يخزهق انوٕاػذ انؾغبثٛخ ٔانُٓذعٛخ ٔٚغزشعؼٓب ثؼذ كم ػًهٛخ
ذذسية 

 اعرثّاسٚ

  ًٚكٍ روغٛى ْزا انذسط ػهٗ أكضش يٍ ؽقخ َظشا نكضشح انزطجٛوبد: يالؽظخ



 .............................: اعُ ٌٚمة اٌرٍّيز 5ِطثٛع اٌذظيٍح 
 سرت انؼٕافى رقبػذٚب

     

     

 9009 ئنٗ 0أكزت يززبنٛخ أػذاد يٍ 

     2002 1001 

( 10)أكًم يززبنٛخ األػذاد ثخطٕح 

     4732 4632 

( 100)أكًم يززبنٛخ األػذاد ثخطٕح 

     8424 8324  
 

 أؽغت انغذاءاد
9x8 = ……  0x2 = ……  9x9 = ……  6x3= …… 
6x4 = ……  9x10= ……  5x5 = ……  9x7= …… 
9x6 = ……  1x9 = ……  4x8 = ……  4x11= …… 
9x2 = ……  6x8 = ……  8x9 = ……  4x7= ……  

 :اعش انؼًهٛزٍٛ
 

5 5 2 2   0 9 0 1  
4    x  8    x 

            
 

 56x5=(50x5)+(6x5):        ؽغت انًضبلثغو انؼًهٛخ 

73x6 = (……. x ….... )+(……. x ….... ) 
98x3 = (……. x ….... )+(……. x ….... ) 
35x8 = (……. x ….... )+(……. x ….... ) 
134x7= (……. x ….... )+(……. x ….... )+(……. x ….... ) 

 

اعًغ انوٛبعبد صى ؽٕنٓب  
2kg 500g + 800g = ……….. g 

5kg 300g + 700g = ………….. g 

1kg 400g – 600g = ………….. g 

3kg – 1200g = ………….. g 

mg cg dg g dag hg kg 

   0 0 5 2 

   0 0 8  

   0 0 3 3 
       

mg cg dg g dag hg kg 

       

       

        

mg cg dg g dag hg kg 

       

       

       
       

mg cg dg g dag hg kg 

       

       

       
 

 

 (ٚشعى انًغزطٛهٍٛ ٔٚشثو ثٍٛ انشؤٔط)عذ انًغغى صى ؽبٔل سعًّ 

 ؽشكب؟ َؼى 12ْم نّ 

 سؤٔط؟ َؼى 8ْم نّ 

ْم كم أٔعّٓ يغزطٛهخ؟ َؼى 
 .....................يب اعى ْزا انًغغى؟

  



 .............................: اعُ ٌٚمة اٌرٍّيز 5ِطثٛع اٌّعاٌجح 
1. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

 أؽغت انًغبيٛغ رُْٛب

207 + 514 = 784 

941 + 514 = 1571 

72 – 53 = 21 

 أؽغت انًغبيٛغ رُْٛب

207 + 514 = ........... 

941 + 514 = ........... 

72 – 53 = ........... 

 أؽغت انًغبيٛغ رُْٛب

501 + 101 = …… 

409 + 608 = …… 

51 – 29 = …… 

 

2. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

اؽزشد األو يٍ انًزغش هبسٔسح 

 ؽجبد 10ٔ يبء ٔػهجخ كشأنخ

 ثٛل

 

30+250+15=295 

 295DAصًٍ انًؾزشٚبد ْٕ 

اؽزشد األو يٍ انًزغش 

 10ٔ هبسٔسح يبء ٔػهجخ كشأنخ

 ؽجبد ثٛل

 

................................ 

 ......... صًٍ انًؾزشٚبد ْٕ 

 يٍ صيالئّ ئنٗ ٔنًٛخ، 8دػب سائذ 

 هطغ كؼك ٔأسثغ 10ٔؽنش نٓب 

 هبسٔساد ػقٛش

 

.................................... 

 ............ صًٍ انًؾزشٚبد ْٕ 

 

3. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

 :أكًم انلشاؽ كًٛب ٚأرٙ

5035g = 50kg + 35g 

9270g = 9kg + 270g 

3333g = 3kg + 3g 

21kg 7g = 217g 

 :أكًم انلشاؽ كًٛب ٚأرٙ

5035g = .... kg + ..... g 

9270g = ..... kg + ..... g 

3333g = ..... kg + ..... g 

21kg 7g = .............  g 

 :أكًم انلشاؽ كًٛب ٚأرٙ

7077g = ..... kg + ..... g 

21005g = ..... kg + ..... g 

1003g = ..... kg + ..... g 

5kg = ..... kg + ..... g 

 
4. 

 أدعُ ِعٍِٛاذي أطذخ اٌخطأ  أالدظ اٌعًّ

 الؽع انؾكم ٔأكًم انُـ

 

 نهجالهخ انوبئًخ

 أٔعّ 3

  سؤٔط7

 أؽشف 9

 الؽع انؾكم ٔأكًم انُـ

 

 نهجالهخ انوبئًخ

 أٔعّ ..……

  سؤٔط..……

 أؽشف .……

 

نهًكؼت 

 أٔعّ ..……

  سؤٔط..……

 أؽشف .……

 

  



  1 األعثٛع 6اٌّمطع اٌذياج اٌثمافيح    : اٌّمطع اٌرعٍيّياٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي 
كٓى انًُطٕم  اٌّيذاْ 

إٌض 
إٌّطٛق 

 أذّٕى أْ أذعٍُ

د 45اٌّذج 

 1اٌذظح 
ِشوثح 

اٌىفاءج 
ٚشد اعزغبثخ نًب ٚغًغ، ٚزلبػم يغ انُـ 

انًُطٕم، ٚوٛى ينًٌٕ انُـ انًُطٕم 

 
ِإششاخ 

اٌىفاءج 
ٚزقشّف ثكٛلٛخ رذّل ػهٗ اْزًبيّ نًب ٚغًغ، 

ٚؾّذد يٕمٕع انغشد ٔػُبفشِ، ٚغزخذو 

انشٔاثو انهـٕٚخ انًُبعجخ نهغشد 
اٌىفاءج 

اٌخراِيح 
ٚلٓى خطبثبد يُطٕهخ يٍ يخزهق األًَبه 
ٔٚشكض ػهٗ انًُو انغشد٘ ٔٚزغبٔة يؼٓب 

ٚؼزض ثهـزّ انؼشثٛخ، ٚزؾهٗ ثشٔػ انزؼبٌٔ اٌميُ 
ٔانزنبيٍ ٔانؼًم انغًبػٙ 

 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚغزًغ نهٕمؼٛخ 
. االَطالهٛخ ٔ ُٚبهؾٓب

 ٔ ٚغٛت ػٍ األعئهخ 

. يُبهؾخ انزاليٛز ؽٕل انٕمؼٛخ االَطالهٛخ  .انٕمؼٛخ االَطالهٛخ انًؾكهخ: اٌغياق
. رقٕسا د انًزؼهًٍٛ: اٌغٕذ

 يب ْٙ كبئذح انذساعخ؟ ْم ًٚكٍ رذاسكٓب كٙ انكجش؟: اٌرعٍيّح
 يب ْٙ األػًبل انزٙ ال رزطهت دساعخ ٔرؼهًب؟  -

ِشدٍح 

 االٔطالق

 
ٚغزًغ ئنٗ انُـ 

ٔٚجذ٘ اْزًبيب 

 
 
 

 
 
 

 
ٚغٛت ثغًم ثغٛطخ 
رزشعى انًؼُٗ انؼبو 

 نهُـ
 
 

 
 

 

ٚؼٛذ ثُبء أؽذاس انُـ 
انًُطٕم 

ٚغزخهـ انوٛى 

 ٔٚؼًم ثٓب

 : فُٙ إٌّطٛق

  يٍ هشف انًؼهى يغ انزٕافم انجقش٘ ثُّٛ  (أرًُٗ أٌ أرؼهى)هشاء انُـ انًُطٕم
. ٔثٍٛ يزؼهًّٛ ثبالعزؼبَخ ثبألداء انؾظ ؽشكٙ ٔانوشائٍ انهـٕٚخ

: إٌض إٌّطٛق
داعٍٛ كزبح هبسهٛخ فـٛشح، ٔنذد ٔرشػشػذ 
كٙ فؾبس٘ ربيُشاعذ، ٔػبؽذ يغ ٔانذٚٓب 

ٔئخٕرٓب ؽٛبح انجذٔ انشؽم، كهى رؾظٗ ثًذسعخ 
رؼهًٓب، ٔنى رهًظ كٙ ؽٛبرٓب ههًب ٔال 

يغطشح، ثم كم يب ؽقهذ ػهّٛ ْٕ أػٕاد 
 .خؾجٛخ رخو ثٓب سيبل انقؾشاء انزْجٛخ

كبٌ أثْٕب ٚغبنغٓب كم نٛهخ يغ ئخٕرٓب انقـبس، 
كٛؼهًٓى أثْٕى عٕسا فـٛشح يٍ انوشآٌ انكشٚى، 
ٔأؽبدٚش ؽشٚلخ رؾكٙ أخالم انُجٙ فهٗ هللا 
ػهّٛ ٔعهى، ككبَذ داعٍٛ رؾلع ثغشػخ، ثم 
ٔرؼهًذ ؽزٗ أؽكبل انؾشٔف، ككبَذ رُطوٓب 

ٔكى كبَذ رؾهى ٔرزًُٗ أٌ رزؼهى كٙ . ٔرشكت يُٓب كهًبد راد يؼُٗ
انًذسعخ، كهوذ كبَذ رـبس يٍ انطجٛجخ انزٙ كبَذ رضٔسْب عُٕٚب ٔركؾق ػٍ 

  .أعوبيٓى، ٔكبَذ رؾهى دائًب ثأٌ رقٛش هجٛجخ ػُذيب ركجش
 ًّب أٔنذ نذاعٍٛ ٚؼٕد اعى ْٕ داعٍٛ :ؽشػ  انّغالو ؽًهذ هبسهّٛ يهكخ ٚ

 .انطٕاسم ثٍٛ
  : ٚغأل انًؼهى: أعرّع ٚأجية

 :اخزش ػُٕاَب يُبعجب نًب عًؼذ يًب ٚهٙ  -

 سؽهخ نهؾبهئ  أنجغخ روهٛذٚخ  أيُٛخ داعٍٛ

يٍ ْٙ ثطهخ ْزِ انوقخ ؟ عى ؽخقٛبد انوقخ  -
 نًبرا نى رهزؾن داعٍٛ ثبنًذسعخ؟ -
: رغضئخ انُـ انًُطٕم هشاءح ٔ ئعبثخ ػٍ األعئهخ -

 داعٍٛ؟ ْٙ ٌو -
 يبرا كبَذ أيُٛزٓب؟ ْم َغؾذ كٙ رؾوٛوٓب؟ -
 يب ْٙ يٕاسد ْزِ األعشح؟ كٛق رؼٛؼ؟ -
 نٕ كُذ يكبَٓب، يبرا كُذ نزلؼم؟ -

 (ئْ أِىٓ ذىثيشٖ) أعثش عٓ اٌّشٙذ
 ٚهجظ انطٕاسم أنجغخ يًٛضح، ٔٚؼٛؾٌٕ كٙ انخٛبو، فق يًٛضاد ْزِ انوجبئم؟ 

 : اعرشجاع اٌّعٍِٛاخ

 ئػبدح انُـ انًُطٕم يٍ هجم ثؼل انزاليٛز يغ رٕعّٛ ٔرقؾٛؼ يٍ انًؼهى 
 ثطشػ أعئهخ رٕعٛٓٛخ ٚزٕفم انزاليٛز ئنٗ انوٛى   اعزخالؿ انوٛى يٍ انُـ

 انؼهى عالػ اإلَغبٌ، كٕٓ ٚغٓم نّ انؾٛبح ُٔٚلؼّ ثؼذ انًًبد

ِشدٍح تٕاء 
 اٌرعٍّاخ

ٚغزشعغ أؽذاس 

انُـ انًُطٕم 
 

 .روٕٚى اإلَغبص

  انًؾبٔنخ أٔ انوغىئَغبص انُؾبهبد أكٓى ٔأعٛت كشاط 

 

اٌرذسية 
 ٚ

 االعرثّاس

  



  1 األعثٛع 6اٌّمطع اٌذياج اٌثمافيح    : اٌّمطع اٌرعٍيّياٌغٕح اٌثاٌثح اترذائي 
 (أعزؼًم انقٛؾ)رؼجٛش ؽلٕ٘ اٌّيذاْ 

فعً + واْ )واْ يفعً اٌظيغ  
.  (ِضاسع

د 45اٌّذج 

 2اٌذظح 
ِشوثح 

اٌىفاءج 
ٚزٕافم يغ انـٛش، ٚلٓى ؽذٚضّ 

 
ِإششاخ 

اٌىفاءج 
ٚغزخذو انوشائٍ انًُبعجخ نهغشد، ٚؼجّش ػٍ سأّٚ 

انؾخقٙ 

اٌىفاءج 
اٌخراِيح 

ٚغشُد ؽذصب اَطالهب يٍ عُذاد يزُٕػخ كٙ ٔمؼٛبد 
رٕافهٛخ دانخ 

ٚؼزض ثهـزّ، ٚزؾهٗ ثشٔػ انزؼبٌٔ ٔانزنبيٍ ٔانؼًم اٌميُ 

انغًبػٙ، ٚشكت كاليب ٚزالءو يغ ٔمؼٛخ انزٕافم 

 

 اٌّشادً اٌٛضعياخ اٌرعٍّيح ٚإٌشاط اٌّمرشح اٌرمٛيُ

ٚززكش انُـ 

انًُطٕم ٔٚغٛت 

. ػٍ األعئهخ

  (. أرًُٗ أٌ أرؼهى)انؼٕدح ئنٗ انُـ انًُطٕم

 ٚطشػ انًؼهى أعئهخ ؽٕل انًؼُٗ انؼبو نهُـ انًُطٕم .

 يى كبَذ داعٍٛ رؼبَٙ؟ يبرا كبَذ أيُٛزٓب؟

ِشدٍح 

 االٔطالق

 

 

ٚغٛت ػٍ األعئهخ 

 

 

 

ٚكزؾق انقٛؾ 

ٕٔٚظلٓب كٙ عًم 

ربيخ انًؼُٗ  

 

 

 

 

 

ٚؼجش ػٍ انًؾبْذ 

يٕظلب يب رؼهًّ 

 

 

 

ٚؼجش يٕظلب انقٛؾ  

كٙ عًم ربيخ 

 انًؼُٗ 

اٌّشدٍح األٌٚى 

  ثُبء انغًم انًؾزٕٚخ ػهٗ انقٛؾ انًغزٓذكخ ثطشػ األعئهخ

 يبرا كبٌ ٚلؼم األة نذاعٍٛ كم نٛهخ؟ كبٌ أثْٕب ٚغبنغٓب كم نٛهخ

  كبَذ رؾلع ثغشػخ؟كٛق كبَذ رزبثغ داعٍٛ ْزِ انذسٔط

  كبَذ رزًُٗ أٌ رهزؾن ثبنًذسعخ؟يبرا كبَذ رزًُٗ داعٍٛ

 واْ أتٛ٘ا يجاٌغٙا وً ٌيٍح

 وأد ذذفظ تغشعح

 وأد ذرّٕى أْ ذٍرذك تاٌّذسعح

 هشػ أعئهخ رٕعٛٓٛخ  أخشٖ نزضجٛذ انقٛـخ .

كٛق كبٌ ٚزبثغ َضٚى يجبسٚبد انلشٚن انٕهُٙ ؟ 

 .كبٌ ٚزبثغ يجبسٚبد انلشٚن انٕهُٙ ثؾـق ٔ اْزًبو 

 كٛق كبَذ رذٚش انشٚبػ هبؽَٕخ انغٙ نَٕٛظ؟

 .كبَذ رذسٚٓب ػهٗ يذاس انغُخ

 يبرا كبَذ رزجغ انؼًخ ؟

. كبَذ رزجغ ؽًٛخ ؿزائٛخ 

 يطبنجخ انًزؼهًٍٛ ثزٕظٛق انقٛؾ كٙ عًم. 

: أعرعًّ اٌظيغ

 

ِشدٍح تٕاء 

 اٌرعٍّاخ

ٚزذسة ػهٗ 

اعزؼًبل انقٛؾ 

كٙ ٔمؼٛبد 

يؾبثٓخ 

 ٔٚغزضًشْب 

  انًؾبٔنخ أٔ انوغىئَغبص انُؾبهبد أكٓى ٔأعٛت كشاط 

 :اعرعًّ اٌظيغح

 

اٌرذسية 
 ٚ

 االعرثّاس

 

  



اٌزئة، ٌذّٗ دالي أٚ دشاَ؟ ليً فاٌرشن أفضً : يمٛي أجذادٔا

درى ال أدخً في ِرا٘ح دشِح اٌّٛعيمى ِٚٓ يجذ أعزاسا ٌزٌه، فأي شك 

عٍي أْ ألذَ ٘زٖ اٌٛدذج ٌّا فيٙا ِٓ ٌثظ، ٌّٚا فيٙا ِٓ أفىاس غشتيح ذشاد 

أْ ذغشط في لٍٛب أتٕائٕا، ٚاٌّعٍُ ِىٍف ِٚغإٚي عٓ ذالِزذٗ، فٙٛ في 

ِذً األب في رٌه، ٚعٍيٗ أْ يىيف دسٚعٗ تّا يٕاعة ٘زٖ األِأح اٌّىٍف 

تٙا، فٍٙزا اسذأيد عّال ترغاؤالخ اٌعذيذ ِٓ االخٛج ئدخاي ذعذيالخ عٍى 

ِٛضٛع ٘زٖ األعثٛع، فّٓ ساق ٌٗ رٌه، فأي أععذ تاالٔضّاَ ئٌي، ِٚٓ ٌُ 

. يٛافمٕي فّزوشاخ اٌٛصاسج ِٛجٛدج في االٔرشٔد

تخظٛص ذعذيالذٕا، فّزوشاخ اٌعشتيح ٌٙزا األعثٛع ٌُ ذجٙض وٍٙا، ٌٙزا فاْ 

 .٘زا اٌٍّف عيرُ ذجذيذٖ يِٛيا

 

 (يُجش األعزبر)كٙ ؽبل انزغبؤل أٔ انًؾبسكخ، َغؼذ ثبالَنًبو ئنُٛب ػجش فلزُب 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438 

 (أثٕ أُثٙ)ٔكزنك فلؾخ األعزبر انشائغ 

https://www.facebook.com/soufia.sousami 

 ال رُغَٕب يٍ فبنؼ دػبئكى

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438
https://www.facebook.com/soufia.sousami


  09انذرص  انممطغ انثبوً انظىخ انثبنثخ اثزذائً
اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٝاُؾذ٣ش انمٍذان 

اُ٘ج١ٞ اُؾش٣ق 
 رشث٤خ اعال٤ٓخانىشبط 
 اُضُضُخعٞسح  انذرص

 2 1ٝانحظخ 
ًزبة أُزؼِّْ، عجٞسح،  انىطبئم

َغّغَِ فٞر٢ّ  ُٓ

 

انهذف 
 انزؼهمً

إٔ ٣غزَٔغ ا٠ُ اُّغٞسح ٣ٝوشأَٛب ٣ٝلْٜ ٓؼ٘بٛب 
 ٣غزظٜشٛب ثؾٌَ فؾ٤ؼٝ ا٩عٔب٢َُّي 

انكفبءح 
انخزبمٍخ 

َٖ أُزؼِْ اعزظٜبس ٓب ؽلع ٖٓ اُوشإٓ اٌُش٣ْ  إٔ ٣ؾغ
ٝاُؾذ٣ش اُ٘ج١ٞ اُؾش٣ق ك٢ ٝمؼ٤بد اُزؼِّْ ٝا٧داء 

٣ؼزض ثب٩عالّ ٝاالٗزٔبء اُؾنبس١ ٣ٝؾشؿ ػ٠ِ أداء انمٍم 
 .اُؼجبداد، ٣ٝ٘جز اُؼ٘ق ٣ٝزؼبَٓ ثٔغئ٤ُٝخ

 

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم

 ِٖ إٔ ٣غ٤َت ػ

ْٗطالَهبً  اُزّؼ٤ِِٔخ ا

 ِٚ ٌزغجبرِ ُٓ  ٖٓ 

. ثؼذ ٓٞد اُغ٤ٔغ، ٣ؾبعت هللا ًَ ٝاؽذ ػ٠ِ أػٔبُٚ: اُّغ٤بم

 اُوبسػخعٞسح : اُّغ٘ذ

 ٓز٠ ٣ٌٕٞ رُي اُؾغبة؟ ٤ًق ٛٞ ٛزا ا٤ُّٞ؟: اُزّؼ٤ِٔخ

مزحهخ 
 االوطالق

 ُْ ِّ ُْٔزؼِ ْٕ ٣غزَٔغ ا أ

ٞسَح  ا٠ُ اُغُّ

َغ  ٣ٝوشأَٛب ٣ٝطَِّي

ػ٠ِ ٓؼ٘بٛب 

. ا٩عٔب٢ُّ 

 

 

 

إٔ ٣٘بهَؼ ٓؾزٟٞ 

اُغٞسح ٝٓب رذػٞ 

ا٤ُٚ ٖٓ خالٍ 

. أعئِخ ٓٞعٜخ

 

 

 

ـَ  إٔ ٣غزخِ

 ا٩عٔب٢ُأُؼ٠٘ 

. ٣ٝؼ٤ذ هشاءرٚ

 

 

 

إٔ ٣وشأ أعضاًء ٖٓ 

اُغٞسح ؽز٠ 

٣زؼٞد ػ٠ِ ٗطوٜب 

: اُؾقخ ا٠ُٝ٧

  ًزبة أُزؼِّْ ُِزّشث٤خ 59فلؾخ )٣طبُت ا٧عزبر أُزؼ٤ِٖٔ ثلزؼ اٌُزبة ٖٓ 

 : ُِغٞسح أُوشٝءح ٖٓ هجِٚ أٝ أُغٔٞػخ ػ٠ِ ٓغّغَٝا٩ٗقبد، (ا٩عال٤ّٓخ

  ْ٣زؼشف ػ٠ِ أُؼب٢ٗ ٤ًٝل٤خ ٗطن ثؼنٜب ص

 ِْ٣وشأ اُز٤ِٔز اُغٞسح هشاءح فؾ٤ؾخ رؾذ ٓشاهجخ ٝرقؾ٤ؼ أُؼ 

  ٣زؼشف ػ٠ِ أُؼ٠٘ ا٩عٔب٢ُ ُِغٞسح 

 اُغبػخ، ُو٤بّ ؽشًذ أ١ ا٧سك صُضُذ ارا

 ُؼظٔزٜب، أُ٘بعت اُؾذ٣ذ رؾش٣ٌٜب صُضاُٜب

 كؤُوزٜب ٝٓٞربٛب ً٘ٞصٛب: أصوبُٜب ا٧سك ٝأخشعذ

 ٓب ثبُجؼش، اٌُبكش: ا٩ٗغبٕ ٝهبٍ ظٜشٛب، ػ٠ِ

: أخجبسٛب رؾذس ٣ٞٓئز اُؾبُخ، ُزِي اٌٗبسا: ُٜب

 ثغجت: ثؤٕ ٝؽش، خ٤ش ٖٓ ػ٤ِٜب ػَٔ ثٔب رخجش

 ٣قذس ٣ٞٓئز ثزُي، أٓشٛب أ١: ُٜب أٝؽ٠ سثي إٔ،

: أؽزبرب اُؾغبة، ٓٞهق ٖٓ ٣زقشكٕٞ: اُ٘بط

 راد ٝآخز اُغ٘خ ا٠ُ ا٤ٔ٤ُٖ راد كآخز ٓزلشه٤ٖ

 عضاءٛب أ١: أػٔبُْٜ ٤ُشٝا اُ٘بس، ا٠ُ اُؾٔبٍ

 صٗخ: رسح ٓضوبٍ ٣ؼَٔ كٖٔ اُ٘بس، أٝ اُغ٘خ ٖٓ

 ٣ؼَٔ ٖٝٓ صٞاثٚ، ٣ش: ٣شٙ خ٤شا فـ٤شح، ِٗٔخ

 عضاءٙ ٣ش: ٣شٙ ؽشا رسح ٓضوبٍ

 اُؼٞدح ُِغ٘ذ اُشئ٤غ٢ ٝٓ٘بهؾزٚ ُِٞفٍٞ ا٠ُ : 

 ٕخالٍ ا٧عئِخ أُٞعٜخ ٣زْ اُٞفٍٞ ثبُٔزؼ٤ِٖٔ ا٠ُ أ ٖٓ: 

 ٣ّٞ اُو٤بٓخ رضُضٍ ا٧سك ٣ٝخشط ا٧ٓٞاد

 اٌُبكش ال ٣ئٖٓ ثبُو٤بٓخ ك٤٘ذٛؼ ٖٓ اُؼٞدح ُِؾ٤بح

 ٛزا ا٤ُّٞ ٣ؾبعت اُ٘بط ػ٠ِ أكؼبُْٜ

 هللا ال ٣ـلَ ٓضوبٍ رسح ٖٓ خ٤ش أٝ ؽش

 ًَ اٗغبٕ ٣غبصٟ ػ٠ِ أكؼبُٚ ٤ُٝظ ػ٠ِ ؽٌِٚ أٝ ٓبُٚ أٝ ٗغجٚ

  ٚ(أٝ الؽوب)٣وشأ اُز٤ِٔز اُخالفخ ٣ٌٝزت اُغٞسح ػ٠ِ ًشاعز 

ك٢ عٞسح اُضُضُخ أخجشٗب هللا ثؤٕ ا٧سك عزخشط ا٧ٓٞاد اُز٣ٖ ٣ؼٞدٕٝ ُِؾ٤بح أٓبّ 

هللا ك٤ؾبعت اُغ٤ٔغ ػ٠ِ أكؼبُٚ، كٖٔ ٣لؼَ اُخ٤ش ٣غضٟ ثبُغ٘خ ٖٝٓ ٣لؼَ 

 اُؾش ٣غضٟ ثبُ٘بس

مزحهخ 
ثىبء 

 انزؼهمبد

َش  ِٜ إٔ ٣غزْظ

اُّغَٞسَح ؽل٣ّٞبً 

. ثطش٣وخٍة فؾ٤ؾخٍة 

: اُؾقخ اُضب٤ٗخ

 ا٧عزبر٣طبُت  (....أًبٍ اُّ٘بهـ، َٓء اُلشاؿبد) ٓزّ٘ٞػخٍة ٣خث٘ؾبهبدٍة اعزظٜبس

. أُزؼ٤ِّٖٔ ثبعزظٜبس ا٣٥بدِ اُّز٢ ؽلظَٜب

ِٞ اُزّْذس٣غ٢ّ   .  ٣٦ُبد ٝأُوبهغ٣َُؾّلعُ ا٧عزبر أُزؼ٤ِّٖٔ اُّغٞسَح ػٖ هش٣نِ أُؾ

رذرٌت 
و 

 اطزثمبر

 رخقـ اُؾقخ اُضب٤ٗخ ٩ٗغبص ثؼل اُزطج٤وبد ُٝزؾل٤ع اُغٞسح ٝاعزظٜبس عضء ٜٓ٘ب
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 اُؾ٤بح أُذ٤ٗخ انمٍذان 

 رشث٤خ ٓذ٤ٗخانىشبط 
 أرؼب٣ؼ ٓغ ا٥خش ٝأروجِٚ انذرص
 2 1ٝانحظخ 

مزكجخ 
انكفبءح 

٣غزخِـ ٓلّٜٞ اُز٘ٞع اُضوبك٢ 
 ٖٓ ع٘ذاد ٓؼطبح 

 

مؤشزاد 
انكفبءح 

٣ؾزشّ اُز٘ٞع اُضوبك٢ ٝاُؼشه٢ ك٢ اُجِذ ٣ٝزوجَ 
 اُطشف ا٥خش ٝكن ؽش٣ؼخ هللا ٝهبٕٗٞ اُجِذ

انكفبءح 
انخزبمٍخ 

٣ٌٕٞ أُزؼِْ هبدسا ػ٠ِ اُزؼج٤ش ػٖ روجِٚ ُِزؼب٣ؼ 
 ٓغ ا٥خش٣ٖ ثبؽزشآٚ ُِز٘ٞع اُغ٘غ٢ ٝاُضوبك٢ 

االػزضاص ثب٩عالّ ٝاالٗزٔبء اُؾنبس١ ٣ٝوّٞ ثٞاعجبرٚ انمٍم 
 ٣ٜٝزْ ٝثبُ٘ظبكخ ٝػبداد أُغزٔغ ٝروب٤ُذٙ

 

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم

 ٣غ٤ت ػٖ ا٧عئِخ 

 خِن هللا اُزًش ٝا٧ٗض٠ ٤ُؼجذٙ ًَ ٝاؽذ ٣ٝزؼبٝٗب ػ٠ِ ػٔبسح ا٧سك:انظٍبق

 ٓب رؼِٔٚ ٖٓ دسٝط اُزشث٤خ ا٩عال٤ٓخ:انظىذ
 َٛ ٤ٔٗض ث٤ٖ اُغ٘غ٤ٖ؟ ثٔبرا أٝفبٗب هللا؟:انزؼهٍمخ

مزحهخ 

 االوطالق

٣غززًش ٣ٝؼذد 
. ٓ٘بعجبد

 

 
 

٣وشأ اُوقخ ٣ٝ٘بهؼ 
ٓؾزٞاٛب 

 

 
٣ؼجش ػٖ اُقٞس ث٘بء 

ػ٠ِ ٓب اًزغجٚ 
 ٖٓ دسٝط

 

 
 

٣زؼشف ػ٠ِ 

ٓلّٜٞ اُز٤٤ٔض مذ 
 ا٧ؽخبؿ

 
 
 

٣ٌزؾق ؽن 
أُؼٞه٤ٖ ٝاُـشثبء 

ك٢ اُؾ٤بح 
 ٝاُزؼبَٓ

 

 
٣غزخِـ خالفخ 

ثغ٤طخ ٣ٝؼزض 

ثبُـزٚ 

:  انحظخ األونى
 رلنَ اُِؼت ثٔلشدى أّ ٓغ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٧هلبٍ؟ ُٔبرا؟ َٛ 

:  ألزأ وأالحع
  26ٓطبُجخ أُزؼ٤ِٖٔ ثلزؼ ًزبة اُزشث٤خ أُذ٤ٗخ ؿ 
 ٚهشاءح اُ٘ـ أُشاكن ُِغ٘ذ ٝٓطبُجخ ثؼل اُزال٤ٓز ثوشاءر  :

اٗزوِذ ا٠ُ ػٔبسر٘ب ػبئِخ عذ٣ذح، ًٝبٕ ٖٓ ث٤ٖ أكشادٛب 
اث٘خ ع٤ِٔخ ؽِٞح، ٢ٛٝ ك٢ ع٢٘ رٔبٓب، اعٜٔب 

ًبٗذ ع٘ذط رٔؾ٢ ثقؼٞثخ ٝرؾزبط ا٠ُ . ع٘ذط
 ػق٣ٖٞ ُزز٘وَ

ك٢ اُقجبػ ث٤٘ٔب ً٘ذ راٛجخ ا٠ُ أُذسعخ هِت ٢٘ٓ 
ٝاُذٛب إٔ رشاكو٢٘، كٞاكوذ كٞسا، ٝؽ٤٘ٔب ٝفِ٘ب ػشكزٜب 

. ثٔذسعز٘ب، ٝهذٓزٜب ُضٓالئ٢ اُز٣ٖ اعزوجِٞٛب ثؾلبٝح
ؽؼشد ثشاؽخ ًج٤شح ٧ٕ فذ٣وز٢ ع٘ذط ًبٗذ عؼ٤ذح 

 . ثٞعٞدٛب ث٤٘٘ب
  اُغ٘ذ صْ ا٩عبثخ ػٖ ا٧عئِخ٣ٝوشأ٣ٕٝالؽع أُزؼِٕٔٞ اُقٞس  :

 ٓب ٢ٛ اُقؼٞثخ اُز٢ رؼب٢ٗ ٜٓ٘ب ع٘ذط؟
 رخ٤َ اُؾٞاس اُز١ داس ث٤ٖ اُطلِز٤ٖ ك٢ اُطش٣ن؟

 ثٔبرا ؽؼشد ع٘ذط؟ ُٔبرا؟
 رقٞس ٓب كؼِٚ ٝهبُٚ اُزال٤ٓز ُغ٘ذط؟

 الؽع ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ: 

 
 ك٤ْ ٣خزِق اُ٘بط؟

 َٛ ٛزا االخزالف ٣لغذ اُؼالهبد ث٤ٖ اُ٘بط؟
  خالٍ ٓب عِق، ٣زْ ثٔؼ٤خ ا٧عزبر اُٞفٍٞ ا٠ُ اُخالفخ ٝرذ٣ٜٝ٘ب ػ٠ِ ًشاط اُزشث٤خ ٖٓ

 (أ١ خالفخ أخشٟ ٣شاٛب أُؼِْ ٓ٘بعجخ ُزال٤ٓزٙ)أُذ٤ٗخ ُٔشاعؼزٜب الؽوب 

:  رؼهمذ
أؽزشّ ا٥خش٣ٖ ٜٓٔب ًبٗذ أؽٌبُْٜ ُٝـبرْٜ ٝد٣بٗبرْٜ، أرؼب٣ؼ ٓؼْٜ ك٢ عالّ 

 .ٝاؽزشاّ ٓزجبدٍ، ٝٗٔبسط ًِ٘ب ؽوٞه٘ب ٝٝاعجز٘ب ثبُؼذٍ

مزحهخ ثىبء 
 انزؼهمبد

٣غزؼ٤ذ ٓب رؼِٔٚ 
٣ٝضجذ ٓؼبسكٚ 

:  انحظخ انثبوٍخ
: أودش

  أٓبّ اُزقشف اُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ روج٢ِ ٦ُخش ٓٔب ٢ِ٣ (√)أمغ: 
 ٖأرٞافَ ٓغ أفذهبئ٢ ٖٓ أٗؾبء اُٞه 
 أرؼقت ُضوبكخ ٓ٘طوز٢ كوو 

 أؽزشّ سأ١ ص٢ِ٤ٓ أُخبُق ُشأ٢٣ 
 ال أػزشك ػ٠ِ اُزؼ٤ِوبد اُغِج٤خ رغبٙ صوبكخ ثالد١ 
 أرغبٓؼ ٓغ فذ٣و٢ إ ؿنت ػ٢ِ 

:  أدمح رؼهمبرً
 ٓب ٢ٛ اػبهخ ػ٢ٔ ٓقطل٠؟

 اعز٘زظ ٜٓ٘زٚ
 ٓبرا رؼِْ اُغ٤شإ ُِزٞافَ ٓؼٚ؟

  َٛ ٣ؾظ ػ٢ٔ ٓقطل٠ ثبُؼضُخ؟ ُٔبرا؟

انزذرٌت و 
 االطزثمبر
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اُزبس٣خ اُؼبّ  انمٍذان 

ربس٣خ انىشبط 
هذّ رؼ٤ٔش ؽٔبٍ اكش٣و٤ب انمىضىع 

د 45انمذح 

انكفبءح 
انخزبمٍخ 

٣زؼشف ػ٠ِ آصبس ا٩ٗغبٕ اُوذ٣ْ ك٢ 
ؽٔبٍ اكش٣و٤ب رؼض٣ضا ُجؼذ١ ا٧فبُخ 

 ٝاالٗزٔبء اُٞه٢٘ 

 

مؤشزاد 
انكفبءح 

 هذ٣ٔب  ؽٔبٍ اكش٣و٤بآصبس رؼ٤ٔش٣زؼشف ػ٠ِ 
 ٖٓ هجَ ا٩ٗغبٕ

مزكجخ 
انكفبءح 

ػ٠ِ هذّ ا٩ٗغبٕ ك٢ ؽٔبٍ  ٣غزذٍ ثب٥صبس
  ٝخبفخ ك٢ ثؼل ٓ٘بهن اُغضائشاكش٣و٤ب

٣طِغ ػ٠ِ ا٧صٓ٘خ ٝا٧ٌٓ٘خ اُغبثوخ ٝٓب انمٍم 
. ٣زؼِن ٜٓ٘ب ثبُٞهٖ ٝربس٣خ ٝسٓٞصٙ ٝرطِؼبرٚ

 

انزمىٌم   انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ

٣غ٤ت ػٖ 
 ا٧عئِخ

 .ا٥صبس اُوذ٣ٔخ رضخش ثِذٗب اُغضائش ٝدٍٝ ؽٔبٍ اكش٣و٤ب ثبٌُض٤ش ٖٓ: انظٍبق
رقٞساد أُزؼ٤ِٖٔ  : انظىذ

صبس اُز٢ رؼشكٜب؟ ػالّ ٣ذٍ ٝعٞد ٛزٙ ا٥صبس؟ ٥عْ ثؼل ا: انزؼهٍمخ

مزحهخ 
 االوطالق

٣غزَٜ 

ٓٞمٞع 
اُذسط 

 
 

٣٘بهؼ 

ٓؾزٟٞ 
اُغ٘ذاد 

أُشئ٤خ 
 
 

 
٣غز٘زظ 

أُشاد ٖٓ 

ٝساء ًَ ع٘ذ 
 

 
٣زؼشف ػ٠ِ 
آصبس ربس٣خ٤خ 

هذ٣ٔخ 
ٝربس٣خٜب  

 
 
 

٣زؼشف ػ٠ِ 
أُشؽِخ 
اُزبس٣خ٤خ 

 
 

 
 

٣غز٘زظ 

اُخالفخ 
أُ٘بعجخ 

 :اطزكشبف انمؼبرف
:  ٝهشاءح اُغ٘ذ ٖٓ هجَ ػذح رال٤ٓز30ٓطبُجخ أُزؼ٤ِٖٔ ثلزؼ ًزبة اُغـشاك٤ب ؿ 

٣زًش أُئسخٕٞ إٔ ا٩ٗغبٕ هذ اعزوش ك٢ ؽٔبٍ اكش٣و٤ب ٓ٘ز اُوذّ ك٤ٌق ٣ٌٔ٘ي 

 االعزذالٍ ػ٠ِ هذّ رؼ٤ٔشٛب؟
: المواقع األثرٌة لمراحل تارٌخٌة قدٌمة فً شمال إفرٌقٌا -1

    
ٓبرا رؾبٛذ ك٢ 

اُقٞسح؟ 
ك٢ أ١ ٓ٘طوخ روغ 

ٛزٙ ا٥صبس؟ 
َٛ ٣ؼٞد ربس٣خٚ ا٠ُ 

ٓشؽِخ ربس٣خ٤خ هش٣جخ؟ 

ػالّ ٣ذٍ؟ 

ٓز٠ اعزوش ا٩ٗغبٕ 
ك٢ ؽٔبٍ اكش٣و٤ب؟ 

ٓب ٢ٛ اُؼٞآَ اُز٢ 

عؼِزٚ ٣غزوش؟ 

ػٖ أ١ ٓٞهغ أصش١ 
رؾذس اُغ٘ذ؟ 

أ٣ٖ ٣وغ؟ ػالّ ٣ؾز١ٞ؟ 

ا٠ُ ٓز٠ ٣ؼٞد ربس٣خٜب؟ 
ػالّ ٣ذٍ؟ 

ٓبرا رؾبٛذ ك٢ اُقٞسح؟ 
ك٢ أ١ ٓ٘طوخ روغ ٛزٙ 

ا٥صبس؟ 

َٛ ٢ٛ ُٔشاؽَ ربس٣خ٤خ 
ؽذ٣ضخ؟ 

ػالّ ٣ذٍ؟ 

ثؼذ ٓ٘بهؾخ اُغ٘ذاد ٣زٞفَ أُزؼِْ ا٠ُ إٔ ا٥صبس اُوذ٣ٔخ ٢ٛ د٤َُ ػ٠ِ هذّ 
. ا٩ٗغبٕ ك٢ ؽٔبٍ اكش٣و٤ب ك٢ ٓشاؽَ ربس٣خ٤خ هذ٣ٔخ

  إفرٌقٌا لاألدوات والجماجم الدالة على قدم اإلنسان فً شما -2

   

ٓبرا رؾبٛذ ك٢ اُقٞسح؟ 
٣ٖ رزٞاعذ؟ أ

ػالّ ٣ذٍ؟ 

ٓب اُز١ اًزؾلزٚ اُؾلش٣بد؟ 
ك٢ أ١ ٓ٘طوخ؟ 

ا٠ُ ٓز٠ ٣ؼٞد ربس٣خٜب؟ 
ػالّ ٣ذٍ؟ 

أ٣ٖ روغ ٓؾز٠ اُؼشث٢؟ 
ٓب اُز١ ػضش ػ٤ِٚ ك٤ٜب؟ 

ا٠ُ أ١ ٓشؽِخ رؼٞد؟ 
ػالّ ٣ذٍ؟ 

ثؼذ ٓ٘بهؾخ اُغ٘ذاد ٣زٞفَ أُزؼِْ ا٠ُ أٗٚ ٖٓ خالٍ ٝعٞد ؽلش٣بد رؤًذ رؼ٤ٔش 
. ا٩ٗغبٕ ُؾٔبٍ اكش٣و٤ب رؼٞد ا٠ُ ٓشؽِخ ٓب هجَ اُزبس٣خ

 (االخزظبر وانزجظٍظ)اطزىزبج 
ٝأُشؽِخ – اُؼقش اُؾغش١ )رضخش ثِذ١ اُغضائش ػ٠ِ ػذح ٓٞاهؼؤصش٣خرؼٞد ُٔشاؽَ ربس٣خ٤خ هذ٣ٔخ 

 . رذٍ ػ٠ِ هذٓزؼ٤ٔش ا٩ٗغبٕ ك٢ ؽ٘بٍ اكش٣و٤ب (اُزبس٣خ٤خ

مزحهخ 

ثىبء 
 انزؼهمبد

٣٘غض اُ٘ؾبه 
ث٘بء ػ٠ِ ٓب 

 ٌٓزغجبرٚ 

: رمىٌم خشئً
رٌٕٞ هذ ؽشسرٚ ػ٠ِ ًشاعي ػٖ أُٞهغ ا٧صش١  (أسثؼخ أعطش)هذّ ُضٓالئي ػشمب ثغ٤طب 

 (......أٝ رـ٤٘ق أٝ اُزبع٢ِ ٓؾز٠ اُؼشث٢)

انزذرٌت  
و 

االطزثمبر 

 

  



 01انذرص  انممطغ انثبنث انظىخ انثبنثخ اثزذائً
 

انمٍذان 
 و خشئٍخ

 أُؼِٔخ ك٢ اُلنبء ٝاُضٖٓ

 ظبٛشح رؼبهت ا٤َُِ ٝاُٜ٘بس- 1 انذرص
  د45: ا٠ُٝ٧انحظخ 

ك٤ذ٣ٞٛبد رؼ٤ٔ٤ِخ، ًزبة  انىطبئم

 اُزشث٤خ اُؼ٤ِٔخ

 
مزكجبد 

 انكفبءح

٣لْٜ ٓب٤ٛخ ا٤َُِ ٝاُٜ٘بس ٝػالهزٜٔب ثذٝسإ ا٧سك 

 ؽٍٞ ٗلغٜب، ٣ٝغشة ٓؾبًبح رُي
انكفبءح 

انخزبمٍخ 

٣زٔٞهغ ك٢ اُضٖٓ ثزغ٤٘ذ ٓٞاسدٙ أُزؼِوخ ثٔلّٜٞ 

 أُؼِٔخ ػ٠ِ ٓؾٞس اُضٖٓ ٣ٝج٢٘ ٣ٝغزخذّ اُشصٗبٓخ
انمٍم 

 وانمىالف

٣غزخذّ اُجؾش ٝاُزوق٢، ٣٘ظْ أػٔبُٚ ٣ٝخطو ُٜب 

 ك٢ اهبس عٔبػ٢، ٣ٌزؾق ٓؾ٤طٚ ٣ٝزلبػَ ٓؼٚ
 

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم

٣٘بهؼ 
اُٞمؼ٤خ 

٣ٝغ٤ت ػٖ 
ا٧عئِخ  

 

 
 

 
 

٣غززًش 

 ٣ٝغ٤ت

 (72ص) :ػزع انىضؼٍخ
٣شفذ ا٩ٗغبٕ ٓ٘ز اُوذّ ؽشًخ اُؾٔظ ٝا٧سك ٝاُؤش، ٣ٝ٘زظ ػٖ 

 .ٛزٙ اُؾشًخ رؼبهت ا٤َُِ ٝاُٜ٘بس ٝاُلقٍٞ
 اعزٔذ ا٩ٗغبٕ ٖٓ ٛزٙ اُؾشًخ اُزو٣ْٞ اُض٢٘ٓ 

 ٤ًق ٣ؾذس رؼبهت ا٤َُِ ٝاُٜ٘بس؟ 
 ٓب ٢ٛ أٗٞاع اُشصٗبٓبد أُغزؼِٔخ ك٢ اُغضائش؟ 

 ٤ًق ٗغزؼِٜٔب؟ 
 ٓ٘بهؾخ ػبٓخ ُزٞم٤ؼ ا٥ساء 
 ٣وذّ اُزال٤ٓز رقٞسارْٜ ؽٍٞ رؼبهت ا٤َُِ ٝاُٜ٘بس 

 (74ص) طأرؼهم
  ٣الؽع أُزؼِٕٔٞ اُقٞس أُقبؽجخ ُِٞمؼ٤خ

رذٝس ا٧سك ؽٍٞ ٗلغٜب ؽشًخ ٓغزٔشح ك٤زـ٤ش ٓٞمؼٜب ثبُ٘غجخ 
 ُِؾٔظ

 ُٔبرا ؽٌَ ا٧سك ًش١ٝ؟ 
 ٣زٌٕٞ عطؼ ا٧سك؟ ْٓ 

 ك٢ اُقٞسح اُضب٤ٗخ، ٓب اُز١ ٣ظٜش أعلَ ا٧سك؟ 
 ٤ًق ٢ٛ أُ٘طوخ اُـبئجخ ػٖ اُؾٔظ؟ 
 ك٢ اُقٞسح اُضبُضخ، ٤ًق ٛٞ ؽٌَ أُ٘طوخ ٤ُال ٜٝٗبسا؟ 

 مزحهخ  ٓب ػٞاهت دٝسإ ا٧سك ؽٍٞ ٗلغٜب؟
 االوطالق

٣٘بهؼ 
ُغ٘ذاد 

٣ٝلْٜ ٓلّٜٞ 
ا٤َُِ ٝاُٜ٘بس 

  ك٤ٌِب

 
 

 
٣غز٘جو ػالهخ 

ا٤َُِ ٝاُٜ٘بس 

 ثذٝسإ ا٧سك
 

 
٣زٞفَ ا٠ُ 

خالفخ ٣ٝؼَٔ 

ثٜب 

 (76ص) طأرؼهم
 ( 76ؿ ) ٣الؽع أُزؼِٕٔٞ اُقٞس أُقبؽجخ ُِٞمؼ٤خ

 اُز٢ عشد ك٢ اُجشاص٣َ 2014خالٍ ٓجبس٣بد ًؤط اُؼبُْ ٌُشح اُوذّ ع٘خ 
ؽبٛذ اُغشائش٣ٕٞ أُجبس٣بد ثؼذ ٓ٘زقق ا٤َُِ ك٢ ؽ٤ٖ ًبٗذ رغش١ ك٢ 

 ٓب عجت ٛزا اُزلبٝد اُض٢٘ٓ؟. اُجشاص٣َ ٓغبء

 :اُ٘ؾبه ا٧ٍٝ
 أ٣ٖ اُغضائش ك٢ اُقٞسح ا٠ُٝ٧؟ ٤ًق ٗغ٢ٔ ٛزٙ اُلزشح؟ 

 ٤ًٝق فبسد ك٢ اُغٜخ اُضب٤ٗخ؟ ٤ًق ٗغ٢ٔ ٛزٙ اُلزشح؟ 
 ُٔبرا ٣زـ٤ش عٞ اُغضائش ًَ ٓشح؟ 
 ٓ٘بهؾخ اُٞمغ ٝرغغ٤َ أكنَ ا٩عبثبد 

 :اُ٘ؾبه اُضب٢ٗ
  َُزؾون اُؾٌَ أُوبثَ ٝارجغ  (ًشح، خ٤و، ٓقذس مٞء)اعزخذّ اُٞعبئ

 :ٛزٙ اُخطٞاد

 هْ ثزذ٣ٝش اٌُشح ٗؾٞ أ١ عٜخ 
 اٗزجٚ ُِ٘وطخ أُؾذدح، ٝعغَ ٓالؽظبري 
  ٖالؽع اُؾ٤ٌِ 

: مب رؼهمزه طبثمب
 .رذٝس ا٧سك ؽٍٞ ٗلغٜب ك٤٘زظ رؼبهت ٤َُِ ٝاُٜ٘بس

 .ػ٘ذٓب رٌٕٞ ٓ٘طوخ ٓوبثِخ ُِؾٔظ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب اُٜ٘بس، ٝػ٘ذٓب رذٝس ا٠ُ اُغٜخ أُوبثِخ ٣ٌٕٞ ك٤ٜب ٤َُ

٣طجن 
ٌٓزغجبرٚ 

٣ٌٝزؾق 
 ٓؼبسف عذ٣ذح

  :أرحمك مه رؼهمبرً

 (75ؿ ): اُ٘ؾبه ا٧ٍٝ
 ٓز٠ ٣طٍٞ ا٤َُِ ٝٓز٠ ٣وقش؟ 

 أًزت أٗؾطخ رٔبسعٜب ك٢ ا٤َُِ ٝأٗؾطخ رٔبسعٜب ك٢ اُٜ٘بس. 

 (77ؿ ): اُ٘ؾبه ا٧ٍٝ
 اٗوَ اُغَٔ ٝأًِٜب ثبٌُِٔبد ا٥ر٤خ :

 اُؾٔظ، ا٤َُِ، اُذٝسإ،ٜٗبسا
ػ٘ذٓب رٌٕٞ اُغضائش ٓنبءح ث٘ٞس اُؾٔظ ٣ٌٕٞ . ٢ٛ اُز٢ رن٤ئٜب........... ٝ ......... ا٧سك ال رزٞهق ػٖ 

 ..........ٝػ٘ذٓب رـ٤ت ػٜ٘ب اُؾٔظ ٣ؾَ ......... اُٞهذ 

 (77ؿ ): اُ٘ؾبه ا٧ٍٝ
 ثبعزخذاّ اُٞسم اُؾلبف اٗوَ اُشعْ ُٕٝٞ ٝاعٜخ اُٜ٘بس ثبالفلش ٝٝاعٜخ ا٤َُِ ثوِْ اُشفبؿ 
 ك٢ أ١ ٝهذ رٞعذ اُغضائش؟ 

 رذرٌت
 و

 اطزثمبر

  



  14انذرص  فً محالد انظىبػخ انزمهٍذٌخ: انممطغ انثبنث انظىخ انثبنثخ اثزذائً
ر٘ظ٤ْ ٓؼط٤بد انمٍذان 

 ٓؾٌالد عٔؼ٤خ ٝمشث٤خانىشبط 
 د45انمذح 

 2 1ٝانحظخ 

ا٧ُٞاػ، ًشاط أُؾبُٝخ  انىطبئم

 

انهذف 
 انزؼهمً

اخز٤بس ٓؼِٞٓبد ٓل٤ذح ٖٓ ع٘ذاد ٓخزِلخ 
. ٝاعزؼٔبُٜب ك٢ ؽَ ٓؾٌِخ

انكفبءح 
انخزبمٍخ 

 ٣ؾَ ٓؾٌالد ثبعزؼٔبٍ ا٧ػذاد ا٧فـش ٖٓ
 ٝػ٤ِٔبد اُغٔغ ٝاُطشػ ٝاُنشة 100000

٣الؽع ٣ٌٝزؾق، ٣زؾون ٖٓ فؾخ اُ٘زبئظ انمٍم 
٣ٝقبدم ػ٤ِٜب، ٣غزؼَٔ اُزش٤ٓض اُؼب٢ُٔ 

 

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم
٣ؾذد اُو٤ْ 
اُ٘بهقخ ك٢ 

 ا٥ؽبد

انحظبة انذهىً 
٣ؼذ اُز٤ِٔز ؽل٤ٜب ر٘بص٤ُب أٝ رقبػذ٣ب ثض٣بدح ٓئخ أٝ اٗوبفٜب 

 .…;8750 ;8850:  أًَٔ   -.… ;1500 ;1400: أًَٔ

مزحهخ 
 االوطالق

٣وشأ اُٞمؼ٤خ 
٣ٝلْٜ ٓلشدارٜب 

 

 
 

٣زؼشف ػ٠ِ 
ٓخزِق هشم 

ؽَ ٓؾٌِخ ٓب 

 
 

 
٣غز٘زظ مشٝسح 

اُشعْ 

اُزٞم٤ؾ٢ 
اُزجغ٤ط٢ 

 
 
 

٣ٞظق رو٤٘بد 
اُؾغبة ك٢ 
ؽَ ٓؾٌالد 

ٓؾبثٜخ 
 

 
 

٣غغذ ٓؼبسكٚ 

 ثطش٣وخ فؾ٤ؾخ

 : مزحهخ انزحفٍش

٣شاعغ ٓغ ػ٤ِٔخ رؾ٣َٞ اُنشة ُِغٔغ ٝاُؼٌظ 
 ا٠ُ عٔغ 3*128 ا٠ُ مشة، ؽٍٞ 25+25+25+25ؽٍٞ 

فمزح أكزشف 
  ثؼذ اػبدح ًزبثزٜب ػ٠ِ اُغجٞسح ٝرٔض٤َ اُؾٌَ 81ؽشػ ٗـ اُٞمؼ٤خ أُؾذدح ك٢ فلؾخ 

. دٕٝ اعزؼٔبٍ اٌُزت ٓجبؽشح

ثؼذ اُذخٍٞ ا٠ُ ؽذ٣وخ ا٧ُؼبة ٝاُزغ٤ِخ، اؽزشٟ ا٧ة 
: اُززاًش اُزب٤ُخ

. د٣٘بسا ُِززًشح اُٞاؽذح85 رزاًش ُشًٞة اُؼغِخ اٌُج٤شح ثـ 5
 د٣٘بسا ُِززًشح اُٞاؽذح 40 رزاًش ُشًٞة اُغ٤بساد ثـ 3

ٗش٣ذ ؽغبة صٖٔ ًَ اُززاًش اُز٢ اؽزشاٛب ا٧ة 

ٓب ٛٞ صٖٔ رزاًش اُؼغِخ اٌُج٤شح؟ - 
ٓب ٛٞ صٖٔ رزاًش سًٞة اُغ٤بساد؟ - 
أؽغت صٖٔ ًَ اُززاًش اُز٢ اؽزشاٛب ا٧ة - 

اإلخزاءاد 

 ْٜثؼذ ؽشػ اُزؼ٤ِٔخ ٣طِت ا٧عزبر أُزؼ٤ِٖٔ ثٔجبؽشح اُؾَ ػ٠ِ دكبرشْٛ أٝ أُٞاؽ. 

 ًْ ٓغٔٞع ًَ اُززاًش اُز٢ اؽزشاٛب ا٧ة؟ -
 َٛ اؽزشاٛب ث٘لظ اُضٖٔ؟ ال  -

 ارٕ َٛ ٗؾغجٜب ٓؼب؟ ال -
ٓبرا ٗؾغت أٝال؟ ٗؾغت صٖٔ رزاًش اُؼغِخ اٌُج٤شح  -
 5ًْ رزًشح اؽزشاٛب؟  -

 د٣٘بس85ًْ صٖٔ ًَ رزًشح؟  -
 ٤ًق ٗؾقَ ػ٠ِ أُغٔٞع؟ ثبُغٔغ أٝ ثبُنشة -

 425=5*85: أؽغت رُي ػ٠ِ ُٞؽزي -
 120=3*40: ٗلظ اُخطٞاد ٓغ رزاًش اُغ٤بساد -
ارٕ دكغ ا٧ة صٖٔ اُؼغِخ ٝصٖٔ اُغ٤بساد ٓغ ثؼل، كٔب ٢ٛ اُؼ٤ِٔخ  -

 د٣٘بس 545=120+425اُز٢ ٗؼزٔذٛب؟ اُغٔغ 
: انحىطهخ وانزأطٍض

٣زذسط ك٢ ؽغبة أُغٔٞع ثؾغبة ٗز٤غخ ًَ عضء، ٣ٌٝزؾق أ٣نب آٌب٤ٗخ اعزخذاّ اُغٔغ 
ُزؾو٤ن ٗلظ اُ٘ز٤غخ 

:  مزحهخ االودبس

ُزق٤ِؼ ًٜشثبء اُج٤ذ، هِت اٌُٜشثبئ٢ ٖٓ ا٧ة ؽشاء ٓب . 1

٢ِ٣ :
 د٣٘بس 140 هٞاثظ، صٖٔ ًَ هبثظ ٛٞ 4 - 
 د٣٘بس 1400صش٣ب، صٜٔ٘ب  - 

 د٣٘بس 890أعالى ًٜشثبئ٤خ، صٜٔ٘ب  - 
 د٣٘بس 1800أٓب اٌُٜشثبئ٢ كضٖٔ ػِٔٚ ٛٞ  - 

أٝال أؽغت صٖٔ ًَ ؽ٢ء 
أؽغت ٖٓ رٌِلخ رق٤ِؼ ًٜشثبء اُج٤ذ 

رؼهمذ  
 ُؾَ ٓؾٌِخ ٓب، أعضئٜب ا٠ُ أعضاء فـ٤شح ٝأثؾش ػٖ ؽَ ًَ عضء ُٞؽذٙ

مزحهخ 

ثىبء 
 انزؼهمبد

٣٘غض اُزٔبس٣ٖ 

كشد٣ب 

.  ك٢ اُؾقخ اُضب٤ٗخ52ؽَ اُزٔبس٣ٖ ؿ : انزمزن
 أؽغت ٓقبس٣ق اُؼبئِخ  .1

 أؽغت ٓب فشكزٚ ا٧ّ .2
 ػٖ ػذد أفٞاد ٓٔض٢ِ اُزال٤ٓزأثؾش  .3

انزذرٌت 

و 
 االطزثمبر

  رخقـ اُؾقخ اُضب٤ٗخ ُؾَ اُزٔبس٣ٖ ػ٠ِ دكزش ا٧ٗؾطخ: ٓالؽظخ



  5انذرص  فً محالد انظىبػخ انزمهٍذٌخ: انممطغ انزاثغ انظىخ انثبنثخ اثزذائً
 أُوبد٣ش ٝاُو٤بطانمٍذان 

 ه٤بط عؼبدانىشبط 
 د45انمذح 

 4 3ٝانحظخ 

، أٝا٢ٗ ا٧ُٞاػ، ًشاط أُؾبُٝخ انىطبئم
 ٝأٝػ٤خ ٓخزِلخ

 

انهذف 
 انزؼهمً

٣غزؼَٔ ٝػبء ٓؼ٤ٖ ًٞؽذح ه٤بط ٣ٝٞظق رُي 
 ك٢ أُوبسٗخ ث٤ٖ اُو٤بعبد

انكفبءح 
انخزبمٍخ 

 ٣ؾَ ٓؾٌالد ثبعزؼٔبٍ ا٧ػذاد ا٧فـش ٖٓ
ٝاٗزوبء ٓؼط٤بد ٓل٤ذح ٝاعزؼٔبٍ  100000

 ٝؽذاد اٌُزَ ٝاُغؼخ
٣الؽع ٣ٌٝزؾق، ٣زؾون ٖٓ فؾخ اُ٘زبئظ انمٍم 

٣ٝقبدم ػ٤ِٜب، ٣غزؼَٔ اُزش٤ٓض اُؼب٢ُٔ 
 

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم

 
  ٣ؾغت ٓغب٤ٓغ ر٤٘ٛب أٝ ؽغبث٤ب صْ ٣ٌزت ا٩عبثخ ػ٠ِ ا٧ُٞاػ:نزؼهٍمخا

 123x3 ،201x4 ،694x5 ،452x2 :أؽغت ٗبرظ

مزحهخ 

 االوطالق

٣وشأ اُٞمؼ٤خ 
٣ٝلْٜ ٓلشدارٜب 

 

 
 

٣زؼشف ػ٠ِ 
ٓخزِق هشم 

ؽَ ٓؾٌِخ ٓب 

 
 
 

٣غزشعغ 
ٓلّٜٞ اُٞصٕ 

ٝٝؽذارٚ 
 ا٧عبع٤خ

 

 
 

٣ؼجش ػٖ عؼبد 
ثبعزخذاّ 

 ٝؽذح ه٤بط

 
 
 

٣غغذ ٓؼبسكٚ 
ثطش٣وخ 

 فؾ٤ؾخ

: مزحهخ انزحفٍش
  ثؼذ سعْ ٓغٔٞػخ سعٞٓبدهبُت ثزؾذ٣ذ ٝؽذح اُو٤بط أُ٘بعجخ٣١وزشػ أُؼِْ ًزال ٓخزِلخ ٝ

 ٓب ٢ٛ اُٞؽذح أُ٘بعجخ ٌَُ ٝصٕ ٖٓ ٛبرٚ ا٧ٝصإ؟ 
أكزشف فمز فمزح 

  ثؼذ اػبدح ًزبثزٜب ػ٠ِ اُغجٞسح ٝرٔض٤َ اُؾٌَ 82أُؾذدح ك٢ فلؾخ ؽشػ ٗـ اُٞمؼ٤خ 
 .دٕٝ اعزؼٔبٍ اٌُزت ٓجبؽشح

رش٣ذ ٠ِ٤ُ َٓء اُوبسٝساد أُٞعٞدح ك٢ اُقٞسح 
، ٌُٜ٘ب ال رؼشف ًْ 25cLثبعزؼٔبٍ هبسٝسح عؼزٜب 

 .هبسٝسح رِضٜٓب َُٔء ًَ ٝاؽذح ٖٓ اُوبسٝساد ا٧سثؼخ
 اعزؼٖ ثبُغذٍٝ ا٥ر٢ 

 
 اُوبسٝسح د ط ة أ

 اُغؼخ ثبُغ٘زِزش 50 100 200 500

 ػذد اُوبسٝساد 2 4 8 20

 اإلخزاءاد

  ُزش0.5،1،2،5ًْ عؼخ ًَ هبسٝسح ٖٓ اُوبسٝساد اُز٢ رغؼ٠ ٠ِ٤ُ ُِٔئٜب؟  -
 25clًْ عؼخ اُوبسٝسح اُز٢ رؾِٜٔب ُٜب؟  -

 َٛ رٌل٤ٜب ٓشح ٝاؽذح أٝ رٌشس اُؼَٔ؟ ال ٣غت رٌش٣ش اُؼَٔ -
 ُٔبرا؟ ٧ٕ اُوبسٝسح اُز٢ رؾِٜٔب أفـش ؽغٔب ٖٓ أُٞعٞدح ػ٠ِ اُطبُٝخ -
  ع٘زِزش25ٓشح، ًْ ٣ق٤ش ؽغٜٔب؟  (د)ػ٘ذ َٓء اُوبسٝسح  -

  ع٘زِش؟50ٝػ٘ذ رٌشاس اُؼ٤ِٔخ؟  -
 .ًْ ٓشح ارٕ ػِٔ٘ب رُي؟ ٓشر٤ٖ -

 (د) َُٔء اُوبسٝسح 2ارٕ ٌٗزت ك٢ ػذد اُوبسٝساد  -
 ارجبع ٗلظ اُخطٞاد َُٔء ثو٤خ اُوبسٝساد، ٣ٝغزؾغٖ رغغ٤ذ اُؼَٔ ٣ذ٣ٝب إ أٌٖٓ -
 ؟(أ، ة، ط، د)ارا اعزخذٓ٘ب هبسٝسح ٠ِ٤ُ ًٞؽذح، كٔب ٛٞ ؽغْ ًَ هبسٝسح ٖٓ اُوبسٝساد  -

 ٝؽذر٤ٖ=  ٝؽذاد، د4=  ٝؽذاد، ط 8=  ٝؽذح، ة 20= أ  -
: انحىطهخ وانزأطٍض

  ٣قَ اُز٤ِٔز ٓشؽ٤ِب ا٠ُ اًزؾبف ٓلّٜٞ ٝؽذح ه٤بط ٓؼ٤٘خ العزخذآٜب ُو٤بط عؼبد
 أٝا٢ٗ أخشٟ
 : مزحهخ االودبس

رش٣ذ ٛزٙ اُج٘ذ ه٤بط ٤ًٔخ اُؾ٤ِت 

رغزؼَٔ ، ك٤ٌق ٝال رِٔي اال ٛزا ا٩ٗبء
ٛزا ا٩ٗبء ُو٤بط ٤ًٔخ اُؾ٤ِت؟ 

  ٖٓ اُؾ٤ِت ٗغزؼَٔ ٛزا80cLُو٤بط 

 cL5 صْ cL25 صْ cL50ك٘و٤ظ  ا٩ٗبء
80cL = 50cL+25cL+5cL 

    
 ……………………… = 35cL ؟ ٖٓ اُؾ٤ِت٤ً35cLق رؾقَ اُج٘ذ ػ٠ِ 

 …………………… = 130cL ؟ ٖٓ اُؾ٤ِت٤ً130cLق رؾقَ اُج٘ذ ػ٠ِ 

  …………………… = 150cL ؟ ٖٓ اُؾ٤ِت٤ً150cLق رؾقَ اُج٘ذ ػ٠ِ 
رؼهمذ  

 ٣ٌٔ٘٘ب اعزخذاّ أ١ ٝػبء ًٞؽذح ٗو٤ظ ثٜب عؼبد ٓخزِلخ

مزحهخ 

ثىبء 
 انزؼهمبد

٣٘غض اُزٔبس٣ٖ 
كشد٣ب 

رذرٌت  .ك٢ اُؾقخ اُضب٤ٗخ 53ؽَ اُزٔبس٣ٖ ؿ : اُزٔشٕ
 واطزثمبر

 رخقـ اُؾقخ اُضب٤ٗخ ُؾَ اُزٔبس٣ٖ ػ٠ِ دكزش ا٧ٗؾطخ: ٓالؽظخ
  



  .....انذرص فً محالد انظىبػخ انزمهٍذٌخ: انممطغ انثبنث انظىخ انثبنثخ اثزذائً
 ا٧ػذاد ٝاُؾغبةانمٍذان 

 10000اُؼذد انىشبط 
 د45انمذح 

 انحظخ 

ا٧ُٞاػ، ًشاط أُؾبُٝخ  انىطبئم

 

انهذف 
 انزؼهمً

 ؽغبث٤ب ٝٛ٘ذع٤ب ٝػ٠ِ ٣10000ٌزؾق اُؼذد 
 هش٣وخ ًزبثزٚ ك٢ عذٍٝ أُشارت

انكفبءح 
انخزبمٍخ 

 ٣ؾَ ٓؾٌالد ثبعزؼٔبٍ ا٧ػذاد ا٧فـش ٖٓ
 ٝػ٤ِٔبد اُغٔغ ٝاُطشػ ٝاُنشة 100000

٣الؽع ٣ٌٝزؾق، ٣زؾون ٖٓ فؾخ اُ٘زبئظ انمٍم 
٣ٝقبدم ػ٤ِٜب، ٣غزؼَٔ اُزش٤ٓض اُؼب٢ُٔ 

 

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم

٣ؾغت 
ٓغب٤ٓغ ر٤٘ٛب 

 ثؼذ رغضئزٜب

انحظبة انذهىً 
 آ7ّ 6ع  3 ٝ5 7653: اًزت ًَ ػذد ٖٓ ا٧ػذاد ا٥ر٤خ ػ٠ِ ٛزا اُؾٌَ

4890 ،3003 ،6800 ،47 

مزحهخ 
 االوطالق

٣وشأ اُٞمؼ٤خ 

٣ٝلْٜ ٓلشدارٜب 
 
 

 
٣زؼشف ػ٠ِ 

ٓخزِق هشم 
ؽَ ٓؾٌِخ ٓب 

 

 
 

٣وشأ ٣ٌٝزت 
 10000اُؼذد 

 

 
٣ٌزت اُؼذد 

ك٢ عذٍٝ 
 أُشرت

 

 
٣ؾَ ٓؾٌالد 

ؽغبث٤خ ٧ػذاد 

 5ٌٓٞٗخ ٖٓ 
 أسهبّ

 
 
 

٣غغذ ٓؼبسكٚ 
ثطش٣وخ 

 فؾ٤ؾخ

: مزحهخ انزحفٍش
 :٣شاعغ ٓغ اُزال٤ٓز اُوشاءح ٝاٌُزبثخ اُؾشك٤خ ُجؼل ا٧ػذاد أُخزبسح

  1010 - 7046 – 9009 – 8900 – 5428: أًزت ؽشك٤ب

أكزشف فمزح 
  ثؼذ اػبدح ًزبثزٜب ػ٠ِ اُغجٞسح ٝرٔض٤َ اُؾٌَ 83أُؾذدح ك٢ فلؾخ ؽشػ ٗـ اُٞمؼ٤خ 

 .دٕٝ اعزؼٔبٍ اٌُزت ٓجبؽشح

هبّ أكشاد اٌُؾبكخ ثؾِٔخ رؾغ٤ش، كـشعٞا ك٢ ا٧عجٞع 
 ؽغ٤شح ك٢ ا٧عجٞع 3500 ؽغ٤شح، ٝؿشعٞا 4000ا٧ٍٝ 

  ؽغ٤شح ك٢ ا٧عجٞع اُضبُش2500اُضب٢ٗ، صْ هبٓٞا ثـشط 
 أٝعذ ػذد ًَ اُؾغ٤شاد أُـشٝعخ- 

 ؽغ٤شح، كجؼذ ًْ ٣ّٞ 1000ُٞ ًبٗٞا ٣ـشعٕٞ ك٢ ًَ ٣ّٞ 

 ٣ٌْٜٔ٘ ؿشط ٓب ؿشعٞٙ عبثوب؟
 اًزت اُؼ٤ِٔخ اُز٢ رؼط٤ي ٛزٙ اُ٘ز٤غخ- 

 اإلخزاءاد
 ٣ؾذد ٓؼط٤بد أُؾٌِخ ٣ٝخطو رق٤ٔٔب ُٜب 
 ًْ ؽغ٤شح ؿشعٞا ك٢ ا٧عجٞع ا٧ٍٝ؟  -

 َٛ صادٝا أّ ٗوقٞا ك٢ ا٧عجٞػ٤ٖ أُٞا٤٤ُٖ؟ صادٝا -
 ارٕ ٤ًق ٗؾقَ ػ٠ِ ٓغٔٞع اُؾغ٤شاد؟ ثبُغٔغ -
 (ًشاعي)أٝعذ ٛزا اُؼذد ػ٠ِ ُٞؽزي  -

  ك٢ اُغذ10000ٍٝ آالف ؽغ٤شح، ٌٝٛزا ٣ٌزت اُؼذد 10ارٕ سعبٍ اٌُؾبكخ ؿشعٞا  
  (ع٤َ صب٢ٗ)رْ رجذ٣َ اُزغ٤ٔبد ٓٞاصاح ثٔب ٛٞ ٓذٕٝ ك٢ ًزبة اُغ٘خ اُشاثؼخ 

 10ًْ ٣ٞعذ ك٢ خبٗخ ا٥الف؟  -
 ....ُٞ ؿشٝعٞا أُلب ك٢ ًَ ٣ّٞ، ًْ ٣ـشعٕٞ ثؼذ ٤ٓٞ٣ٖ؟ صالصخ؟ أسثؼخ؟ -
  أ٣ب10ّ ؽغ٤شح، ًْ ٣ٞٓب ٣ؾزبعٕٞ؟ 10000ؽز٠ ٣ؾووٞا  -

 10000 = 1000 * 10ٓب ٢ٛ اُؼ٤ِٔخ؟  -
: انحىطهخ وانزأطٍض

  ٣قَ ا٠ُ ًزبثخ اُؼذد ػ٠ِ اُغذٍٝ ٣ٝزؼشف ػ٠ِ ٝؽذاد ٓ٘ضُخ ا٥الف، ٣ٝغز٘زظ ٓلّٜٞ ٛزا
 اُؼذد اُغذ٣ذ ػذد٣ب ٝؽغبث٤ب

 : مزحهخ االودبس

  ٓزلشط7500 ٓزلشط، دخَ كوو 10000ِٓؼت ٣زغغ ٍ. 1

 كٌْ ٓوؼذا ٣جو٠ ؽبؿشا؟- 
 10000-7500=2500 
 10000ػ٤ٖ ًَ ػذد٣ٖ ٓغٔٞػٜٔب . 2

رؼهمذ  
  ٛٞ ػذد ٌٕٓٞ ٖٓ أسثؼخ أفلبس ٣ٝوشأ ػؾشح آالف10000اُؼذد 

مزحهخ 
ثىبء 

 انزؼهمبد

٣٘غض اُزٔبس٣ٖ 
كشد٣ب 

. ك٢ اُؾقخ اُضب٤ٗخ 54ؽَ اُزٔبس٣ٖ ؿ : اُزٔشٕ

 اًزت ػذد أُغب٤ٓش ؽشك٤ب ٝسه٤ٔب. 1
 10000ُٕٞ أُغب٤ٓغ اُز٢ رؾون اُ٘ز٤غخ . 2
 أًزت اُؼذد أُ٘بعت ٌٓبٕ اُ٘وو. 3

 أثؾش ػٖ اُوطغ اُ٘وذ٣خ أُ٘بعجخ ُضٖٔ اُٜبرق. 4

انزذرٌت 
و 

 االطزثمبر

 رخقـ اُؾقخ اُضب٤ٗخ ُؾَ اُزٔبس٣ٖ ػ٠ِ دكزش ا٧ٗؾطخ: ٓالؽظخ
  



 2 األطجىع 6انممطغ  انحٍبح انثمبفٍخ  : انممطغ انزؼهٍمً انظىخ انثبنثخ اثزذائً
 

كْٜ أُ٘طٞم  انمٍذان 
 مزؼخ انؼزع  انىض انمىطىق

 د45انمذح 

 1انحظخ 
مزكجخ 

انكفبءح 
٣شد اعزغبثخ ُٔب ٣غٔغ، ٣زلبػَ ٓغ اُ٘ـ 

أُ٘طٞم، ٣و٤ْ ٓنٕٔٞ اُ٘ـ أُ٘طٞم 

 
مؤشزاد 

انكفبءح 
ٍّ ػ٠ِ اٛزٔبٓٚ ُٔب ٣غٔغ،  ٣زقشّف ث٤ٌل٤خ رذ

٣ؾّذد ٓٞمٞع اُغشد ٝػ٘بفشٙ، ٣غزخذّ 

اُشٝاثو اُِـ٣ٞخ أُ٘بعجخ ُِغشد 

انكفبءح 
انخزبمٍخ 

٣لْٜ خطبثبد ٓ٘طٞهخ ٖٓ ٓخزِق ا٧ٗٔبه 
٣ٝشًض ػ٠ِ اُ٘ٔو اُغشد١ ٣ٝزغبٝة ٓؼٜب 

٣ؼزض ثِـزٚ اُؼشث٤خ، ٣زؾ٠ِ ثشٝػ اُزؼبٕٝ انمٍم 

ٝاُزنبٖٓ ٝاُؼَٔ اُغٔبػ٢ 

 

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم

٣غزٔغ ُِٞمؼ٤خ 
االٗطاله٤خ 

 .٣ٝ٘بهؾٜب
ٝ ٣غ٤ت ػٖ 

 ا٧عئِخ 

 . رزؼذد اُلٕ٘ٞ ٝرز٘ٞع:انظٍـبق
 .رقٞسا د أُزؼ٤ِٖٔ: انظىذ

 ػذد ثؼل اُلٕ٘ٞ؟ ٓب ٛٞ اُلٖ اُز١ ٣غ٠ٔ أثٞ اُلٕ٘ٞ؟ُٔبرا ع٢ٔ ثٜزا االعْ؟: انزؼهٍمخ
 ٓب ٛٞ دٝس أُغشػ ك٢ ؽ٤بح ا٩ٗغبٕ؟

مزحهخ 
 االوطالق

٣غزٔغ ا٠ُ اُ٘ـ 
٣ٝجذ١ اٛزٔبٓب 

 
 

 
 
 

 
٣غ٤ت ثغَٔ 

ثغ٤طخ رزشعْ 

 أُؼ٠٘ اُؼبّ ُِ٘ـ
 

 
 

 

٣ؼ٤ذ ث٘بء أؽذاس 
اُ٘ـ أُ٘طٞم 

٣غزخِـ اُو٤ْ 
 ٣ٝؼَٔ ثٜب

 : فهم انمىطىق

اُزٞافَ اُجقش١ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ٓزؼ٤ِٔٚ ٓغ ٖٓ هشف أُؼِْ  (ٓزؼخ اُؼشك)هشاء اُ٘ـ أُ٘طٞم 
. االعزؼبٗخ ثب٧داء اُؾظ ؽش٢ً ٝاُوشائٖ اُِـ٣ٞخة

 :انىض انمىطىق

ًض٤شا ٓب رجؼذ ثؾـق ػشٝك اُغ٤شى اُز٢ روذٜٓب 
اُزِلضح، ًٝ٘ذ أعزـشة ٖٓ رِي اُِوطبد اُل٤٘خ اُز٢ 
٣ؼشمٜب ك٘بٕٗٞ ٓذسثٕٞ رذس٣جب فبسٓب ٝ عبءر٢٘ كشفخ 

ٓؾبٛذح اُغ٤شى ػ٘ذٓب ؽنش ا٠ُ ٓذ٣٘ز٘ب، ثذأ اُؼشك 
كؾؼشد ثبُذٛؾخ ٝأٗب أؽبٛذ اُلٜٞد أُلزشعخ ر٘قبع 

 .٧ٝآش ٓذسثٜب دٕٝ إٔ رئر٣ٚ
ؽشػذ ا٧عٞد أُلزشعخ رولض داخَ ؽِوخ ٖٓ ٗبس ٝر٘و 

ٝ أخزد . ٖٓ ٓوؼذ ا٠ُ ٓوؼذ ٝرزٔشؽ ػ٠ِ ظٜٞسٛب
اٌُالة رزوبرف اٌُشح ثؤسعِٜب أٝ روق ػ٠ِ هبئٔز٤ٜب 

ا٧ٓب٤ٓز٤ٖ ًٔب سأ٣ذ اُل٤َ ػٖ هشة ٝاعزـشثذ ُٜزا 
ك٤الػت .اُؾ٤ٞإ اُنخْ اُز١ ٣زػٖ ُٔذسثٚ اُز١ ٛٞ ك٢ ؽغْ أؽذ أسعِٚ ا٧سثؼخ

 .اٌُشح ثخشهٞٓٚ أٝ ٣وؼذ
 .ٝ ػذد ا٠ُ اُج٤ذ ٝفٞس رِي اُؾ٤ٞاٗبد ال رـبدس ٓخ٤ِز٢

:  ٣غؤٍ أُؼِْ: أطزمغ وأخٍت
 :اخزش ػ٘ٞاٗب ٓ٘بعجب ُٔب عٔؼذ ٓٔب ٢ِ٣ -

 آُخ اُز٤٘ذ١   اُغ٤شى   ٓجبساح ًشح اُوذّ 

 :رغضئخ اُ٘ـ أُ٘طٞم هشاءح ٝاعبثخ ػٖ ا٧عئِخ
 اُلزبح؟ أثٖ ٗقجذ خ٤ٔخ اُغ٤شى؟  ػ٤ِٜب ؽقِذ اُز٢ اُلشفخ ٓب ٢ٛ -
 ُٔبرا اٗذٛؾذ اُلزبح؟ ٓبرا كؼِذ ا٧عٞد اُؾشعخ؟ -

 أ٣نب؟ كؼِذ ٓبرا اٌُشاد؟ اٌُالة روبركذ ٤ًق -
- ٖ  ا٤ُٚ؟ ثبُ٘غجخ ة س أُذ ٣جذٝ اُل٤َ؟ ٤ًق ٣قـ٢ ًبٕ ُٔ
 أٌُبٕ؟ اُلزبح ؿبدسد ثخشهٞٓٚ؟ ٤ًق ٣لؼَ ٓبرا -

 أ٣ٖ رظٜش؟ ٓب ٢ٛ اُؾ٤ٞاٗبد اُز٢ رظٜش ك٢ اُقٞسح؟  :أػجز ػه انمشهذ
 ٓب اُز١ ٣لؼِٚ ا٧عذ؟ ٖٓ ٣وق ثغبٗجٜب؟ ٓبرا ٣ؾَٔ، ك٤ٔب ٣غزؼِٔٚ؟ 

   :اطززخبع انمؼهىمبد
 اػبدح اُ٘ـ أُ٘طٞم ٖٓ هجَ ثؼل اُزال٤ٓز ٓغ رٞع٤ٚ ٝرقؾ٤ؼ ٖٓ أُؼِْ

 ثطزذ أطئهخ رىخٍهٍخ ٌزىطم انزالمٍذ إنى انمٍم :اطزخالص انمٍم مه انىض

 .اُغ٤شى كنبء ُِزغ٤ِخ ٝاُزشك٤ٚ ػٖ اُ٘لظ، ٣وذّ ػشٝمب ٓٔزؼخ ٝٓغ٤ِخ 

مزحهخ ثىبء 

 انزؼهمبد

٣غزشعغ أؽذاس 
 اُ٘ـ أُ٘طٞم

 
 .رو٣ْٞ ا٩ٗغبص

أرزًش ٝأع٤ت : اٗغبص اُ٘ؾبه

  68ًشاط اُ٘ؾبهبد ؿ 
 

انزذرٌت 

و 
 االطزثمبر
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 (أعزؼَٔ اُق٤ؾ)رؼج٤ش ؽل١ٞ انمٍذان 

  (شزع، ثذأ، أخذ )أفؼبل انشزوع  انظٍغ 

د 45انمذح 

 2انحظخ 

مزكجخ 
انكفبءح 

٣زٞافَ ٓغ اُـ٤ش، ٣لْٜ ؽذ٣ضٚ 

 

مؤشزاد 
انكفبءح 

٣غزخذّ اُوشائٖ أُ٘بعجخ ُِغشد، ٣ؼجّش ػٖ سأ٣ٚ 
اُؾخق٢ 

انكفبءح 
انخزبمٍخ 

٣غشُد ؽذصب اٗطالهب ٖٓ ع٘ذاد ٓز٘ٞػخ ك٢ 
ٝمؼ٤بد رٞاف٤ِخ داُخ 

٣ؼزض ثِـزٚ، ٣زؾ٠ِ ثشٝػ اُزؼبٕٝ ٝاُزنبٖٓ ٝاُؼَٔ انمٍم 
اُغٔبػ٢، ٣شًت ًالٓب ٣زالءّ ٓغ ٝمؼ٤خ اُزٞافَ 

 

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم

٣ززًش اُ٘ـ أُ٘طٞم 

 .٣ٝغ٤ت ػٖ ا٧عئِخ

 .(ٓزؼخ اُؼشك )اُؼٞدح ا٠ُ اُ٘ـ أُ٘طٞم 
 .٣طشػ أُؼِْ أعئِخ ؽٍٞ أُؼ٠٘ اُؼبّ ُِ٘ـ أُ٘طٞم

  ٓب ٢ٛ اُؾ٤ٞاٗبد اُز٢ ؽبٛذرٜب اُج٘ذ ك٢ اُغ٤شى؟ 

مزحهخ 

 االوطالق

 
 

 ٣غ٤ت ػٖ ا٧عئِخ

 
٣ٌزؾق اُق٤ؾ 

٣ٝٞظلٜب ك٢ عَٔ 
 ربٓخ أُؼ٠٘ 

 

 
 

 
 

٣ؼجش ػٖ أُؾبٛذ 

 ٓٞظلب ٓب رؼِٔٚ
 

 
٣ؼجش ٓٞظلب اُق٤ؾ ك٢ 

 عَٔ ربٓخ أُؼ٠٘ 

 انمزحهخ األونى

 ث٘بء اُغَٔ أُؾز٣ٞخ ػ٠ِ اُق٤ؾ أُغزٜذكخ ثطشػ ا٧عئِخ
 ػ٘ذٓب ؽبٛذد اُغ٤شى ٓبرا هبُذ؟. ؽؼشد اُلزبح ثبُذٛؾخ

 . اُؼشك كؾؼشد ثبُذٛؾخثذأ -
 ٓبرا كؼِذ ا٧عٞد؟ 

 . ا٧عٞد اُؾشعخ رولض داخَ ؽِوخ ٖٓ ٗبسشزػذ  -

 ٓبرا كؼِذ اٌُالة؟
 .اٌُالة رزوبرف اٌُشح ثؤسعِٜبأخذد  -

 .هشػ أعئِخ رٞع٤ٜ٤خ أخشٟ ُزضج٤ذ اُق٤ـخ
 ثؼذٓب كشؽ ػضف اُج٤بٗٞ ٖٓ ػضكٚ ٓب را كؼِذ ٝكبء؟

 .ٝكبء ثبُؼضف ػ٠ِ آُخ اُج٤بٗٞثذأد  -

 ٓب را كؼَ أُؼِْ ثؼذ دخٍٞ اُوغْ؟
 . أُؼِْ ك٢ ًزبثخ ربس٣خ ا٤ُّٞ شزع -

  .ٓطبُجخ أُزؼ٤ِٖٔ ثزٞظ٤ق اُق٤ؾ ك٢ عَٔ

 :أطزؼمم انظٍغ

 
 

مزحهخ ثىبء 
 انزؼهمبد

٣زذسة ػ٠ِ اعزؼٔبٍ 
اُق٤ؾ ك٢ ٝمؼ٤بد 

 ٓؾبثٜخ ٣ٝغزضٔشٛب 

 68اُؼٞدح ا٠ُ دكزش ا٧ٗؾطخ ٝاٗغبص اُ٘ؾبه أعزؼَٔ اُق٤ؾ ؿ 

 

انزذرٌت 
و 

 االطزثمبر
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 (اٗزبط ؽل١ٞ)رؼج٤ش ؽل١ٞ انمٍذان 
اإلوزبج 

 انشفىي 
 انظٍزن 

د 45انمذح 

 3انحظخ 
مزكجخ 

انكفبءح 

 ٣زٞافَ ٓغ اُـ٤ش ٣ٝلْٜ ؽذ٣ضٚ

 

مؤشزاد 
انكفبءح 

٣غشد هقخ اٗطالهب ٖٓ ٓؾبٛذ ٓزؼِوخ 
 .ثبُضوبكخ ٝاُلٕ٘ٞ

انكفبءح 
انخزبمٍخ 

٣غشُد ؽذصب اٗطالهب ٖٓ ع٘ذاد ٓز٘ٞػخ ك٢ 
 ٝمؼ٤بد رٞاف٤ِخ داُخ

٣جؾش ػٖ أُؼِٞٓخ ٣ٝٞظلٜب ك٢ اُزؼج٤ش انمٍم 
 اُزؼبَٓ ٝؽغٖ اُغٞاسداة آاُؾل١ٞ، ٣زؾ٠ِ ة

 

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم

٣ؾغٖ 

. االعزٔبع
٣غزشعغ أؽذاس 
 اُ٘ـ أُ٘طٞم 

  .رٛجذ اُلزبح ُٔؾبٛذح اُغ٤شى : انظٍـبق

 اُ٘ـ أُ٘طٞم: انظىـــذ

 أ٣ٖ أه٤ْ اُغ٤شى؟ ٓب اُز١ أدٛؼ اُلزبح؟: انزؼهٍمخ

مزحهخ 
 االوطالق

٣ؼجش ٓؼزٔذا 

ػ٠ِ أُؾبٛذ 
ٝا٧عئِخ 
ٓغزؼٔال 

 .اُق٤ؾ

 :انزؼهٍمخ

رؾبٛذ ػ٠ِ ؽبؽبد اُزِلبص اُغ٤شى، ًٝزُي ٣٘زوَ ٖٓ ٌٓبٕ ٥خش ػجش أُذٕ ٣ؼشك 

 .ٓخزِق كوشارٚ

 كَٜ عجن ٝإٔ ؽبٛذد ػشٝك اُغ٤شى؟ٓز٠ ٝ أ٣ٖ ًبٕ رُي؟ -

 ٓب ٢ٛ اُلوشاد اُز٢ هذٓذ خالٍ رُي اُؼشك؟ -

 ٖٓ ؽبسى ك٢ روذ٣ٜٔب؟ -

 عْ اُؾ٤ٞاٗبد اُز٢ هذٓذ ػشٝمب؟ ٤ًق ًبٕ ػشك رِي اُؾ٤ٞاٗبد؟ -

 ٖٓ هبّ ثزش٣ٝل اُؾ٤ٞاٗبد؟ -

 ٓب ٛٞ ؽؼٞسى ٝأٗذ رؾنش ٛزٙ اُؼشٝك  -

  
 ٓبرا رؾبٛذ ك٢ اُقٞسح؟ -

 َٛ ؽبٛذد ٛزا اُؼشك ك٢ اُغ٤شى؟ -
 ٤ًق ًبٕ ػشك اُجِٜٞإ؟ -

 ٓبرا رؾبٛذ ك٢ اُقٞسح؟ -

 ٓبرا ٣لؼَ اُشعَ؟ -
 ٓب اعٔٚ؟ -
 َٛ أػغجي ػشمٚ؟ -

  
 ٓبرا رؾبٛذ ك٢ اُقٞسح؟ -

 ٖٓ ٣شٝك اُؾ٤ٞاٗبد؟ -
 فق ؽشًخ ًَ ؽ٤ٞإ ك٢ اُقٞسح؟ -

ثْ أؽغغذ ٝأٗذ رؾبٛذ اُؾ٤ٞاٗبد  -
 أُزٞؽؾخ؟

 ٓبرا هذّ اُؼبسمٕٞ ك٢ ٜٗب٣خ اُؼشك؟ -

 ٤ًق ًبٕ اُؼشك اُٜ٘بئ٢؟ -
 ٓب ٛٞ ؽؼٞسى؟ -

 .هشػ أعئِخ أخشٟ ٣شاٛب أُؼِْ ٓ٘بعجخ

مزحهخ ثىبء 
 انزؼهمبد

 رو٣ْٞ اُزؼج٤ش

 : ث٘بء كوشح ٖٓ اُقٞس اُغبثوخ ٝرذاُٜٝب ٓب ث٤ٖ اُزال٤ٓز، رؾذ رٞع٤ٚ ٝرقؾ٤ؼ ٖٓ أُؼِْ

رٛجذ ٓغ ػبئِز٢ ُٔؾبٛذح . ك٢ ٣ّٞ ٖٓ ا٣٧بّ أه٤ْ ػشك اُغ٤شى ثِِٔؼت اُٞالئ٢

 .ػشٝك اُغ٤شى

ثذأ اُؼشك ثؼشك ُِجِٜٞإ اُز١ ًبٕ ٣الػت اٌُشاد ثخلخ ٓذٛؾخ ًٝبٗذ ػشٝمخ سائؼخ، 

ٝثؼذٙ هذّ أُؾؼجذ ػشمب ًبٕ ك٢ ؿب٣خ اُذٛؾخ ؽ٤ش ًبٕ ٣غ٤ش ػ٠ِ اُخ٤و اُشك٤غ، 

ٝثؼذٛب أؽزد اُؾ٤ٞاٗبد روذّ ػشمب كٜزا ا٧عذ ٣ولض داخَ ؽِوخ ٖٓ ٗبس ٝرزٔشؽ ػ٠ِ 

ُوذ ...ٝٛزٙ ًالة رالػت اٌُشح ، ٝٛزا ك٤َ ٣غش ػشثخ ثٜب أعذ. ظٜٞسٛب ًؤٜٗب هطو فـ٤شح

 . ًبٕ ػشمب سائؼب

انزذرٌت 
 واالطزثمبر
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  ٝاُزؼج٤ش اٌُزبث٢كْٜ أٌُزٞةا٤ُٔذإ 

 ًزبثخ+(اصشاء+كْٜ+أداء)هشاءح اُ٘ؾبه 
 انمظزذ 

 د90أُذح 

 5 4ٝاُؾقخ 
ٓشًجخ 

اٌُلبءح 
٣لْٜ ٓب ٣وشأ ٣ٝؼ٤ذ ث٘بء أُؼِٞٓبد 

اُٞاسدح ك٢ اُ٘ـ أٌُزٞة ٣ٝغزؼَٔ 

أُؼِٞٓبد اُٞاسدح ك٢ اُ٘ـ أٌُزٞة 

 
ٓئؽشاد 

اٌُلبءح 
٣ِزضّ ثوٞاػذ اُوشاءح اُقبٓزخ ٣ٝؾزشّ ؽشٝه اُوشاءح 

اُغٜش٣خ، ٣ؾزشّ ػالٓبد اُٞهق ٣ٝؼجش ػٖ كٜٔٚ ُٔؼب٢ٗ 

 اُ٘ـ اُغشد١ ٣ٝؾزشّ ؽشٝه اُؼشك
اٌُلبءح 

اُخزب٤ٓخ 
٣غزؼَٔ اُوشائٖ اُِـ٣ٞخ ٝاُـ٤ش ُـ٣ٞخ ُلْٜ ٓؼب٢ٗ 
أٌُِبد اُغذ٣ذح، ٣ٌزت اُؾشٝف ًزبثخ ٓ٘بعجخ ٖٓ 

 ؽ٤ش اُؾٌَ 
٢ٔ٘٣ ه٤ٔٚ اُخِو٤خ ٝاُذ٤٘٣خ ٝأُذ٤ٗخ أُغزٔذح ٖٓ اُو٤ْ 

 .ٌٓٞٗبد ا٣ُٜٞخ اُٞه٤٘خ

 

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم

٣ؾغٖ االعزٔبع 
٣ٝغ٤ت ػٖ 

 .اُغئاٍ

 . ٗو٤ْ ك٢ ؽلالر٘ب أُذسع٤خ ػشٝمب ٓخزِلخ : انظٍبق

 .رقٞساد اُزال٤ٓز : انظىذ
ٓب ٢ٛ اُؼشٝك اُز٢ ٗوذٜٓب ك٢ ؽلالر٘ب أُذسع٤خ؟ ٓب ٛٞ اُؼشك :انزؼهٍمخ

 اُز١ ٣ؼغجي ًض٤شا؟ ُٔبرا؟ 

مزحهخ 
 االوطالق

 

 ٣ؼجش ػٖ اُقٞس
 

 
٣ِزضّ ثوٞاػذ 

 اُوشاءح اُقبٓزخ

 
٣ٌزؾق 

اُؾخق٤بد ٣ٝؼجش 
 ػٜ٘ب

 

 
٣غزٔغ ٣ٝجذ١ 

 اٛزٔبٓب 
٣ؾزشّ ؽشٝه 

 اُوشاءح اُغٜش٣خ

 ٣ٝوشأ هشاءح 
ع٤ِٔخ 

 ٓغزشعِخ

 
 

٣ٞظق أٌُِبد 
 اُغذ٣ذح ك٢ عَٔ

 

 
٣غ٤ت ػٖ 

 ا٧عئِخ

 ٝٓالؽظخ اُقٞسح أُقبؽجخ 99كزؼ اٌُزبة ؿ 

 ُِ٘ـ
 ٓبرا رؾبٛذ ك٢ اُقٞسح؟ ٓبرا ٣لؼَ اُُٞذإ؟ 

 ٓب اعْ اُؼشك اُز١ ٣وذٓٚ اُُٞذإ؟ 

  ٕأ٣ٖ ٣ولبٕ؟ ٓب اعْ أٌُبٕ اُز١ ٣ولب 
 ػ٤ِٚ؟ 

 رغغ٤َ رٞهؼبد اُزال٤ٓز ػٖ ٓٞمٞع اُ٘ـ
 .رشى كغؾخ ُِزال٤ٓز ُِوشاءح اُقبٓزخ

 ؽخق٤خ ك٢ اُ٘ـ؟ ًْ 

 ػٖ أ١ كٖ ٣ؾ٢ٌ ٛزا اُ٘ـ؟ 

 أُغشػ  أُٞع٤و٠  اُغ٤شى

 هشاءح اُ٘ـ هشاءح ٗٔٞرع٤خ ٖٓ هشف أُؼِْ ٓغزؼٔال ا٣٩ؾبء ُزوش٣ت أُؼ٠٘
٣جذأ ثبُٔز٤ٌٖ٘ٔ ؽز٠ ال ٣ذكغ )كوشح/ٓطبُجخ اُزال٤ٓز ثبُزذاٍٝ ػ٠ِ اُوشاءح، كوشح

 (أُزؤخش٣ٖ ا٠ُ اسرٌبة ا٧خطبء
 رز٤َُ اُقؼٞثبد أص٘بء اُوشاءح ٝؽشػ أُلشداد اُغذ٣ذح 

 ؽشؽٜب  أٌُِخ  ؽشؽٜب أٌُِخ

 ٗـ ٓغشؽ٢ ٓلقَ  ع٤٘بس٣ٞ ٓغشؽ٢   ٣زٌٕٞ  ٣زؤُق 

 أرجغ ٝأػوت  أسدف   ٗبعؾخ  ٓٞكوخ 

 اُزؾٞػ ٝاخزاله ا٧ٓٞس االسرجبى   ُـخ ع٤ِٔخ  كقبؽخ 

 ٓ٘غغٔخ  ٓز٘بعوخ  ٣غزش  ٣ؾغت 

  عذ ٌَُ ًِٔخ مذٛب ك٢ اُ٘ـ 

  (٣ؾغت ) ٣ٌؾق – (اٌُض٤ش ) اُو٤َِ – (ثذأد )اٗزٜذ  - (اُظالّ )اُ٘ٞس  -
 .ٓ٘بهؾخ اُزال٤ٓز ػٖ كؾٟٞ اُ٘ـ ٝأُؼ٠٘ اُظبٛش١ ُٚ ثب٧عئِخ أُ٘بعجخ

 .100ؿ  (أهشأ ٝأكْٜ)ا٧عئِخ ٓشاكوخ ُِ٘ـ
 .َٛ عجن ُٜزا اُطلَ إٔ ٓضَ ٓغشؽ٤خ؟ اعزخشط ٖٓ اُ٘ـ ٓب ٣ذٍ ػ٠ِ رُي- 
 ٤ًق ًبٕ اُطلَ ك٢ ثذا٣خ رٔض٤ِٚ؟ ٓب ٛٞ اُؼبَٓ اُز١ عبػذٙ ػ٠ِ ا٧داء اُغ٤ذ؟ - 

 ٝٓب اُز١ أكوذٙ رش٤ًضٙ؟ ٓب ٢ٛ اُغِٔخ اُز٢ أخطؤ ك٢ هُٜٞب؟ ٤ًق هبُٜب؟ - 
 ٓبرا كؼَ اُغٜٔٞس؟ ٤ًق أدٟ ٓب رجو٠ ٖٓ دٝسٙ ك٢ أُغشؽ٤خ؟- 

 . ػ٤ٖ أٌُِبد اُز٢ ُٜب ػالهخ ثبُٔغشػ:أثزي نغزً 

  اُلشؽبح – اُغ٤٘بس٣ٞ – عزبس – د٣ٌٞس – أُٜشط – خؾجخ – سعبّ –ٓٔضَ 

مزحهخ ثىبء 

 انزؼهمبد
 

٣غ٤ت ػٖ 
 ا٧عئِخ

٣٘غخ اُلوشح 
ٓؾزشٓب سعْ 

 اُؾشف

 
 .٣٘غض اُ٘ؾبه

 .هشػ أعئِخ أخشٟ هقذ ا٩ُٔبّ ثبُٔٞمٞع
   69اٗغبص اُ٘ؾبه أكْٜ ٝأع٤ت ًشاط اُ٘ؾبهبد ؿ 

 
  ٗغخ اُلوشح ا٠ُٝ٧ –ًزبثخ اُؾذح 

انزذرٌت 
 واالطزثمبر
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كْٜ أٌُزٞة انمٍذان 

 (انحبل )ٗؾ٣ٞخ  رشا٤ًت+(انمظزذ)هشاءحانىشبط 
 د90انمذح 

 7 6ٝانحظخ 

مزكجخ 
انكفبءح 

٣لْٜ ٓب ٣وشأ ٣ٝؼ٤ذ ث٘بء أُؼِٞٓخ اُٞاسدح ك٢ اُ٘ـ 
أٌُزٞة، ٣غزؼَٔ أُؼِٞٓبد اُٞاسدح ك٢ اُ٘ـ 

 ٣ٝو٤ْ ٓنٔٞٗٚ، ٣زؾٌْ ك٢ ٓغز٣ٞبد اُِـخ اٌُزبث٤خ

 
مؤشزاد 

انكفبءح 
٣ؼجش ػٖ كٜٔٚ ُٔؼب٢ٗ اُ٘ـ ٣ٝغزضٔشٙ 
ك٢ اًزغبة اُظٞاٛش اُِـ٣ٞخ أُخزِلخ 

انكفبءح 
انخزبمٍخ 

 . اُؾب٣ٍزؼٔن ك٢ اُلْٜ، ٣زؼشف ػ٠ِ 

٢ٔ٘٣ ه٤ٔٚ اُخِو٤خ ٝاُذ٤٘٣خ ٝأُذ٤ٗخ انمٍم 

 أُغزٔذح ٖٓ ٌٓٞٗبد ا٣ُٜٞخ اُٞه٤٘خ

 

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم

٣غ٤ت ؽل٣ٞب 

 .ػٖ ا٧عئِخ

. اُؼٞدح ا٠ُ اُ٘ـ أُوشٝء ٝهشػ أعئِخ ؽٍٞ أُؼ٠٘ اُظبٛش١ ُِ٘ـ

 ٓب ٛٞ عجت اسرجبى اُطلَ؟ ٤ًق ًبٕ ٣زٌِْ؟ ٤ًٝق ًبٗذ ؽشًبرٚ؟
مزحهخ 

 االوطالق
 

٣غزٔغ ٣ٝجذ١ 
 اٛزٔبٓب

 
٣وشأ كوشاد ٖٓ 

اُ٘ـ هشاءح 

فؾ٤ؾخ 
 

ع٤ت ػٖ ة
ا٧عئِخ 

 

٣ٞظق أٌُِبد 
اُغذ٣ذح ك٢ 

عَٔ 
 ربٓخ أُؼ٠٘ 

 

 
 
 

 
اُؾبٍ  ٣ٌزؾق 

٣ٝٞظلٜب رٞظ٤لب 
 فؾ٤ؾب 

 

 
 

٣ٞظلٚ اُؾبٍ 
ك٢ عَٔ ربٓخ 

 .أُؼ٠٘

 (رؼمك فً انىض+أداءلزاءح )انمزحهخ األونى 
٣ؼٞد أُؼِْ ا٠ُ اُ٘ـ ٣ٝوشأٙ ًبٓال هشاءح عٜش٣خ ٓغزشعِخ 

 (رغغ٤ذ ا٧ٛذاف اُؾظ ؽش٤ًخ) ٖٓ هشف أُزؼ٤ِٖٔ ر٤ِٜب هشاءح عٜش٣خ ٓؼجشح

. ٣طشػ أُؼِْ أعئِخ اُزؼٔن ك٢ ٓؼ٠٘ اُ٘ـ
 ٓب اُز١ صاد ٖٓ ؽٔبعخ ٛزا اُطلَ؟ ُٔبرا ٣ئصش رؾغ٤غ أُزلشع٤ٖ ك٢ أُٔض٤ِٖ 

 َٛ ٣ؼذ اُزٔض٤َ أٓشا عٜال؟ ُٔبرا؟

 َٛ عجن ُي إٔ ؽبسًذ ك٢ ٓغشؽ٤خ؟ ٤ًق ًبٕ ؽؼٞسى؟ 
  .ؽشػ ثؼل أٌُِبد اُغذ٣ذح ٝرٞظ٤لٜب ك٢ عَٔ

 (ثىبء انفمزح أو اندمهخ انمزضمىخ انظبهزح انىحىٌخ)انمزحهخ انثبوٍخ
 .اُغَٔ أُؾز٣ٞخ اُظبٛشح اُؼٞدح ا٠ُ اُ٘ـ أُوشٝء ٝهشػ أعئِخ ٛبدكخ ُج٘بء 

 ٤ًق ًبٗذ ؽبُخ اُطلَ ػ٘ذ ثذا٣خ اُؼشك؟ ٤ًق ًبٕ ٣زٌِْ؟ ٤ًق رقشف اُغٜٔٞس؟

.  ًالٓٚ ُِغٜٔٞسمىخهب، ٣زٌِْ ثلقبؽخ مزربحبثذأ اُطلَ ػشمٚ أُغشؽ٢ 
 .، ُٔب هبٍ اُطلَ عِٔخ ٓؼٌٞعخضبحكباٗلغش اُغٜٔٞس 

 . اُق٤ـخ ثِٕٞ ٓـب٣ش ػ٠ِ اُغجٞسح ٝر٣ِٖٞاُغًَٔزبثخ 
. ٓشاعؼخ عش٣ؼخ ؽٍٞ ٓب رْ دساعزٚ ٖٓ خالٍ اُغَٔ

 اعزخشط ٖٓ اُغَٔ كؼَ ٓبك ٝآخش ٓنبسع. 
  اعزخشط ٖٓ اُ٘ـ ؽشف عش ٝاًزجٚ ػ٠ِ ُٞؽزي ُـ -  ثــ 

 . عَٔ كؼ٤ِخٓب ٗٞع ٛزٙ اُغَٔ  -

 . اعْ (ؽشف -  كؼَ–اعْ )ٓب ٗٞع أٌُِبد أُِٞٗخ  -
  ٓشربؽب  (٤ًق ًبٕ ؽبُٚ؟ )٤ًق ثذأ اُطلَ ػشمٚ أُغشؽ٢  -

  ٌٗشح َٛ ٢ٛ ٓؼشكخ أّ ٌٗشح -  ٓ٘قٞثخ ٓب ٢ٛ ؽشًخ ٓشربؽب؟
  مبؽٌب ٤ًق اٗلغش اُغٜٔٞس  -

 .  ٌٗشحَٛ ٢ٛ ٓؼشكخ أّ ٌٗشح -  ٓ٘قٞثخ  ٓب ٢ٛ ؽشًخ مبؽٌب 

 :إطزىزبج انخالطخ ورذوٌىهب
 اُؾبٍ ٛٞ اعْ ٌٗشح ٓ٘قٞثخ ٣جٖ ؽبُخ فبؽجٚ 

 :رذرٌت

َٖ (: أًَٔ اُغَٔ ثٔب ٣٘بعت - ِّٔغ٤ َزَؾ ِقًشّا – َكشًِؽب –ُٓ ْؼَغجًب – ساِم٤ًب –َْٓغشَٝسحً  – ُٓ ُٓ( 

 ثزٔض٢ِ٤.....فلن أث٢-  ......ؿبدس اُغٜٔٞس- 

 ػ٠ِ اُ٘غبػ........ ربثؼذ اُزٔض٤َ-  ثؼذ اُؼشك أُغشؽ٢ ...... ٝعذر٢٘ أ٢ٓ- 
 .ػٔب هذٓزٚ.......أ٤ٜٗذ اُؼشك-  ......... أدٟ ُٔٔضِٕٞ أدٝاسْٛ–

  ٓطبُجخ أُزؼ٤ِٖٔ ثزٞظ٤ق اُؾبٍ ك٢ عَٔ -

 أفؼبل 

٣غ٤ت ػٖ 

ا٧عئِخ 
٣وذّ أكٌبسا 

أخشٟ اعز٘بدا 

ا٠ُ رقٞسارٚ 
 

 .٣٘غض اُ٘ؾبه

   أوظف انحبل69إودبس انزطجٍك ػهى كزاص األوشطخ ص 

 

انزذرٌت 
 واالطزثمبر
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كْٜ أٌُزٞة انمٍذان 

 آالء  +(أداء ٝكْٜ)هشاءح انىشبط 
 األنف انهٍىخ فً األطمبء + انمظزذ 

د 90انمذح 

 9 8ٝانحظخ 
مزكجخ 

انكفبءح 

٣لْٜ ٓب ٣وشأ ٣ٝؼ٤ذ ث٘بء أُؼِٞٓخ اُٞاسدح 

ك٢ اُ٘ـ أٌُزٞة، ٣زؾٌْ ك٢ 
 .ٓغز٣ٞبد اُِـخ اٌُزبث٤خ

 
مؤشزاد 

انكفبءح 
٣ؼجش ػٖ كٜٔٚ ُٔؼب٢ٗ اُ٘ـ ٣ٝ٘طن اُؾشٝف ٖٓ 

ا٧ُق ا٤ُِ٘خ ٣زؼشف ػ٠ِ ٝٓخبسعٜب اُقؾ٤ؾخ، 

 . ك٢ ا٧عٔبء ٣ٌٝزجٜب ًزبثخ فؾ٤ؾخ
انكفبءح 

انخزبمٍخ 
٣وشأ ٗقٞفب ٖٓ ٓخزِق ا٧ٗٔبه، ٓغ اُزش٤ًض ػ٠ِ 

اُ٘ٔو اُغشد١، ٝرزٌّٕٞ ٖٓ عز٤ّٖ ا٠ُ صٔب٤ٖٗ 

ًِٔخ أؿِجٜب ٓؾٌُٞخ، هشاءح ع٤ِٔخ ٣ٝلٜٜٔب 
٢ٔ٘٣ ه٤ٔٚ اُخِو٤خ ٝاُذ٤٘٣خ ٝأُذ٤ٗخ أُغزٔذح انمٍم 

ٖٓ ٌٓٞٗبد ا٣ُٜٞخ اُٞه٤٘خ 

 

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم

٣غ٤ت ػٖ 

 .ا٧عئِخ

اُؼٞدح ا٠ُ اُ٘ـ أُوشٝء ٝرِخ٤قٚ ثؤعئِخ ٛبدكخ 

 ٓب ٢ٛ اُؼجبسح اُذاُخ ػ٠ِ اسرجبى اُُٞذ؟ ثٔب سد ػ٤ِٚ اُوبم٢؟ ػالّ ٣ذٍ ٛزا اُشد؟ 

مزحهخ 

 االوطالق

٣ٌزؾق 
اُؾخق٤بد ٣ٝؼجش 

ػٜ٘ب 
 

 ٖٓ ح٣وشأ كوش
اُ٘ـ هشاءح ع٤ِٔخ 

ٝٓغزشعِخ 

 
 

٣غ٤ت ػٖ ا٧عئِخ 
 
 

٣زؼشف ػ٠ِ ا٧ُق 
 ا٤ُِ٘خ ك٢ ا٧عٔبء 

 

٣ٌزت ا٧ُق ا٤ُِ٘خ 
ك٢ ا٧عٔبء  ًزبثخ 

فؾ٤ؾخ ٣ٝ٘طوٜب 
 .ٗطوب ع٤ِٔب

 

 
٣غز٘زظ هبػذح 

 ٓخزقشح

 (داء وفهمألزاءح )انمزحهخ األونى

.  ٝهشاءح اُ٘ـ هشاءح فبٓزخ٣99طِت أُؼِْ ٖٓ اُزال٤ٓز كزؼ اٌُزت ؿ 

 (رغغ٤ذ ا٧ٛذاف اُؾظ ؽش٤ًخ)ٓؼجشح ٨ُعزبر ر٤ِٜب هشاءح عٜش٣خ

٣لغؼ ا٧عزبر أُغبٍ ُِٔزؼ٤ِٖٔ ٨ُداء ٓشًضا ػ٠ِ ؽغٖ اُوشاءح ٝعٞدرٜب، ٝػ٠ِ ٖٓ ُْ 

. ٣وشأ ك٢ اُؾقز٤ٖ اُغبثوز٤ٖ

 .٣طشػ أُؼِْ ا٧عئِخ

  ٤ًق ًبٗذ اٗطالهخ اُطلَ ك٢ أُغشػ؟ ٤ًق ًبٕ ٣زٌِْ؟ 

  ٓب ٢ٛ اُذٝس اُز١ أع٘ذ ُِطلَ؟ ٓب اُز١ عؼَ اُطلَ ٣غزؼ٤ذ رٞاصٗٚ؟ 

  ٤ًق أ٠ٜٗ أُغشؽ٤خ؟ 

 .ٓطبُجخ اُزال٤ٓز ثزؾذ٣ذ ػذد كوشاد اُ٘ـ ٝاػطبء ػ٘ٞإ ٌَُ كوشح -

( األطمبء انمىطىنخ انفمزح أو اندمم انمزضمىخ  ثىبء)انمزحهخ انثبوٍخ

 .اُؼٞدح ا٠ُ اُ٘ـ أُوشٝء ٝث٘بء اُغَٔ ثطشػ أعئِخ ٛبدكخ

 ٓب ٛٞ اُؼبَٓ اُز١ عبػذ اُطلَ اُظالّ؟

 ًبٗذ اُجذا٣خ ٓٞكوخ ٓب اُز١ أسثي أُٔضَ؟

 َٛ أػغجذ أُغشؽ٤خ اُؾبمش٣ٖ؟  

 هشاءح اُغَٔ ٖٓ هشف أُؼِْ ٝثؼل اُزال٤ٓز

 :ٓالؽظخ أٌُِخ أُِٞٗخ ٝٓ٘بهؾخ ٗٞػٜب

 .اهشأ أٌُِبد أُِٞٗخ

 رُي  راُي ٤ًق ًزجزٜب ٓبرا ٗطوذ . اهشأ ًِٔخ رُي -

 أٗطن أُق ٓذ ك٢ رُي ٝال أًزجٜب : ٓبرا رغز٘زظ -

 اُزذسط ٓغ ثبه٢ ا٧عٔبء ث٘لظ ا٧عئِخ 

 . ػ٤ٖ ٓٔب ٣ؤر٢ أٌُِبد اُز٢ ثٜب أُق رِلع ٝال رٌزت  :رذرٌت 

  ٛزإ أُشٝمبٕ ثبسػبٕ–ٛزا ٛٞ ًبرت أُغشؽ٤خ 

 اُزٔض٤َ ؽ٤ن ٌُ٘ٚ ٣زطِت ٓٞٛجخ -  ٛئالء أُٔضِٕٞ سائؼٕٞ – 

 :انخالطخ

  أُٝئي – ٌٛزا – ٌُٖ – رُي – ٛئالء – ٛزإ – ٛزٙ –ٛزا : ك٢ ا٧عٔبء اُزب٤ُخ

 . أٗطن أُق ٓذ ٌُٖٝ ال أًزجٜب

مزحهخ ثىبء 

 انزؼهمبد

٣ٞظق ا٧ُق ا٤ُِ٘خ 
 رٞظ٤لب فؾ٤ؾب 

 69اٗغبص اُ٘ؾبه أٝظق ا٧عٔبء أُٞفُٞخ ًشاػ ا٧ٗؾطخ ؿ 

 
  أُغشػ ٓٔزغ ٌُ٘ٚ ٓزؼت –ٛزا اُُٞذ ثبسع : آالء ػ٠ِ ًشاط اُوغْ

  ٛزٙ ٓٔضِخ ثبسػخ –ٛئالء أفذهبئ٢ 

انزذرٌت 
و 

 االطزثمبر
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اُزؼج٤ش اٌُزبث٢ كْٜ أٌُزٞة ٝانمٍذان 

رؼج٤ش ًزبث٢  +(كْٜ ٝأداء)هشاءحانىشبط 
 د90انمذح 

 11 10ٝانحظخ 

مزكجخ 
انكفبءح 

٣و٤ْ ٓنٕٔٞ اُ٘ـ أٌُزٞة، ٣زؾٌْ 
ك٢ ٓغز٣ٞبد اُِـخ اٌُزبث٤خ ٣ٝ٘زظ 

ٓ٘قٞفبد ؽغت ٝمؼ٤خ اُزٞافَ 

 

مؤشزاد 
انكفبءح 

٣ٞظق ٓؼغٔٚ اُِـ١ٞ أُ٘بعت ٣ٝ٘ظْ 
اٗزبعٚ ٝكن اُ٘ٔو اُغشد١ 

انكفبءح 
انخزبمٍخ 

٣٘ظْ اٗزبعٚ ٝكن ٗٔو اُ٘ـ اُغشد١ 

٢ٔ٘٣ ه٤ٔٚ اُخِو٤خ ٝاُذ٤٘٣خ ٝأُذ٤ٗخ انمٍم 
أُغزٔذح ٖٓ ٌٓٞٗبد ا٣ُٜٞخ اُٞه٤٘خ 

  

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم

٣ززًش أؽذاس 

اُ٘ـ أُوشٝء 
 ٣ِٝخقٜب

رِخ٤ـ اُ٘ـ أُوشٝء ثؤعئِخ ٓٞعٜخ 

  اُزٔضَ أُغشؽ٢ أٓش عَٜ ُٔبرا؟ َٛ 
كٍف 

مزحهخ 
 االوطالق

٣غزٔغ ٣ٝجذ١ 

اٛزٔبٓب ٣وشأ 
كوشح هشاءح ٓؼجشح 

 ٓغزشعِخ 

 
٣غزخِـ 

 اُو٤ٔخ ا٧خاله٤خ
 ٣ٝؼَٔ ثٜب

 

 
 
 

 
 

٣شرت أكٌبسٙ 
٣ِٝخـ اُؾٞاس 

 ك٢ ؽٌَ كوشح

 
 

٣ؼجش ػٖ اُقٞس 
 ٣ٝشرجٜب 

 هشاءح : أُشؽِخ ا٠ُٝ٧

 .هشاءح اُ٘ـ هشاءح ٓؼجشح ٖٓ هشف أُؼِْ 99ٝاُؼٞدح ا٠ُ اُ٘ـ أٌُزٞة ؿ 
 .هشاءاد كشد٣خ ٝاكشح ٖٓ ثؼل اُزال٤ٓز

 هشػ أعئِخ العزخالؿ اُو٤ٔخ 

 ٓب ٢ٛ ا٧دٝاس اُز٢ ٓضِٜب اُُٞذإ؟ ٤ًق ًبٕ ٣زٌِْ اُطلَ؟
 ٤ًق هذّ اُُٞذإ ػشمٜٔب؟ ٛب أػغت ٣ٜٔب اُغٜٔٞس؟ ُٔبرا؟ 

 أُغشػ ٛٞ ػَٔ ك٢٘ سائغ ٣زطِت ٓٞٛجخ، ٣ٝزطِت ُـخ ع٤ِٔخ ٝؽغبػخ 
 .....ع٢ٔ ثؤثٞ اُلٕ٘ٞ ٧ٗٚ ٣غٔغ ًَ اُلٕ٘ٞ

 .ًزبثخ اُو٤ٔخ اُخِو٤خ ػ٠ِ اُغجٞسح هشاءرٜب ٝٓطبُجخ اُزال٤ٓز اُزؾ٢ِ ثٜب

 اُزذس٣ت ػ٠ِ اُزؼج٤ش اٌُزبث٢ : أُشؽِخ اُضب٤ٗخ
 . ٝهشاءح اُزؼ٤ِٔبد ٖٓ هشف أُؼِْ ٝثؼل اُزال٤ٓزرل٣ٞظ اُزال٤ٓز

 ؽذد ؽخق٤بد اُوقخ؟ أ٣ٖ ٝهؼذ أؽذاس ٛزٙ اُوقخ؟
  ٓب ٢ٛ أُؾٌِخ؟ ٓب ٛٞ عججٜب؟ ا٠ُ ٖٓ اؽز٠ٌ اُزبعش؟

 ٓبرا أػط٠ اُزبعش اُشعَ؟ أ٣ٖ؟ 

 ٤ًق رقشف اُشعَ اُز١ أػطبٙ اُزبعش ا٧ٓبٗخ؟
 ٤ًق رقشف اُوبم٢؟ ػالّ ٣ذٍ ٛزا اُزقشف؟ 

ثٔب أٓش اُوبم٢ اُشعَ؟ ٓب سأ٣ي ك٢ رقشف ٛزا اُشعَ؟

 

ٓشؽِخ ث٘بء 
 اُزؼِٔبد

 رو٣ْٞ ا٩ٗغبص

 رٞع٤ٚ اُزال٤ٓز ٝسثو ا٩ٗزبط ثبُ٘ـ أُ٘طٞم ٝا٩ٗزبط اُؾل١ٞ ٝاُ٘ـ أٌُزٞة
 ٣شرت اُزال٤ٓز اُقٞس ٣ٝؾشػٕٞ ك٢ ًزبثخ اُوقخ رؾذ رٞع٤ٚ ٝٓشاهجخ أُؼِْ 

 
 .هشاءح اٗغبصاد ثؼل اُزال٤ٓز

انزذرٌت 

و 
 االطزثمبر

  



 2 األطجىع 6انممطغ  انحٍبح انثمبفٍخ  : انممطغ انزؼهٍمً انظىخ انثبنثخ اثزذائً
 

كْٜ أٌُزٞة انمٍذان 

  (انىحذ)ٓؾلٞظبد انىشبط 
د 45انمذح 

 8انحظخ 

مزكجخ 
انكفبءح 

٣لْٜ ٓب ٣وشأ ٣ٝؼ٤ذ ث٘بء أُؼِٞٓبد 
اُٞاسدح ك٢ اُ٘ـ أٌُزٞة، ٣ٝٞظق 

 .اُشف٤ذ اُغذ٣ذ اُٞاسد ك٢ اُ٘ـ

 

مؤشزاد 
انكفبءح 

٣ئد١ أداء ٓ٘ـٔب ٓ٘بعجب ُِٔوبّ ٣ٝزلبػَ ٓغ 
 ٓؼب٢ٗ اُ٘ـ

انكفبءح 
انخزبمٍخ 

٣وشأ ٗقٞفب ٖٓ ٓخزِق ا٧ٗٔبه، ٓغ اُزش٤ًض ػ٠ِ 
اُ٘ٔو اُغشد١ رزٌّٕٞ ٖٓ عز٤ّٖ ا٠ُ صٔب٤ٖٗ 

ًِٔخ أؿِجٜب ٓؾٌُٞخ، هشاءح ع٤ِٔخ ٣ٝلٜٜٔب 
٣ؼزض ثِـزٚ، ٢ٔ٘٣ٝ ه٤ٔٚ اُخِو٤خ ٝاُذ٤٘٣خ انمٍم 

 ٝأُذ٤ٗخ أُغزٔذح ٖٓ ٌٓٞٗبد ا٣ُٜٞخ اُٞه٤٘خ
  

 انمزاحم انىضؼٍبد انزؼهمٍخ وانىشبط انممززذ انزمىٌم

٣غ٤ت ػٖ 

 .ا٧عئِخ

 .رطشه٘ب ك٢ اُ٘قٞؿ اُغبثوخ ا٠ُ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُلٕ٘ٞ:انظٍبق

 .اُ٘ـ أُ٘طٞم ٝاُ٘ـ أٌُزٞة:انظىذ
  أرًش ٛزٙ اُلٕ٘ٞ؟ أدًش ثؼل اُلٕ٘ٞ ا٧خشٟ اُز٢ رؼشكٜب؟ :انزؼهٍمخ

مزحهخ 

 االوطالق

٣٘قذ ٣ٝؾغٖ 

. االعزٔبع
 
 

 
 

٣ؾبسى ك٢ ؽشػ 

 أُلشداد
 

 
 
 

٣غ٤ت ػٖ 
. ا٧عئِخ

 
 
 

 
٣غزظٜش  

 .ؽلع ٓب

. انمزحهخ األونى
.  ثبعزؼٔبٍ اُٞع٤ِخ أُ٘بعجخأُوطٞػخ٣ؼشك أُؼِْ 

. ُو٤بط ٓذٟ كْٜ اُزال٤ٓز روذ٣ْ ؽشػ ٓجغو ٝهشػ أعئِخ
 هشاءح اُوق٤ذح ٖٓ هجَ أُؼِْ ٝثؼل اُزال٤ٓز

 
 :ٓ٘بهؾخ ٓؾزٟٞ اُوق٤ذح ٖٓ خالٍ ا٧عئِخ أُٞعٜخ

 ػْ رزٌِْ اُوق٤ذح؟ -
 ٓب ٢ٛ اُٞعبئَ أُغزؼِٔخ ُِ٘ؾذ؟ -

 ٓب ٛٞ دٝس أُغشػ؟  -

 ٓب ٛٞ أُ٘زظ اُز١ ٗؾقَ ػ٤ِٚ؟  -

 أ٣ٖ رشٟ أصش ٛزا اُلٖ؟  -

.  ٓ٘بعجخ أعئِخ أخشٟ ٣شاٛب أُؼِْ
 (-...ا٧عٞاس -  ر٘ؾذ– ا٧ٗبَٓ –رجذع )ؽشػ أٌُِبد اُغذ٣ذح 

 .ٝاػبدح رخ٤ِـ اُوق٤ذح ثؤعِٞة ٗضش١ ثغ٤و
اُ٘ؾذ ٛٞ كٖ ٖٓ اُلٕ٘ٞ ٣ظٜش ك٤ٚ اثذاع ا٩ٗغبٕ ك٤٘زظ أؽٌبال ك٤٘خ 

 . ك٢ هٔخ ا٩ثذاع
. انمزحهخ انثبوٍخ

٣زْ رغضئخ أُؾلٞظخ ا٠ُ أعضاء ػ٠ِ إٔ ٣غزظٜش اُزال٤ٓز ًبَٓ أُؾلٞظخ 
 .ك٢ أخش أُوطغ

مزحهخ ثىبء 
 انزؼهمبد

٣ئد١ أُؾلٞظخ 
 أداء ع٤ِٔب

هشػ أعئِخ أخشٟ هقذ ا٩ُٔبّ ثبُٔٞمٞع 

 . أُؾلٞظءاعزظٜبس اُغض

انزذرٌت 

 واالطزثمبر

  



  الحٌاة الثقافٌة: بطاقة تقنٌة للمقطع التعلمً السادس

  مستوى الكفاءة الشاملة 

 
 

و ٌتنج نصوصا .ٌتواصل مشافهة فً وضعٌات متنوعة بلسان عربً،و ٌقرأ قراءة سلٌمة ومسترسلة نصوصا أصلٌة أغلبها مشكولة، وٌفهمها
  ومشارٌع لها دالالت اجتماعٌة. متوسطة الطول فً وضعٌات تواصلٌة دالة

 

 مستوى الكفاءة الختامٌة

 مٌدان التعبٌر الكتابً مٌدان فهم المكتوب مٌدان التعبٌر الشفوي مٌدان فهم المنطوق

 
ٌفهم خطابات فً مستواه 
الدراسً، وعمره الزمنً 

. والعقلً وٌتفاعل معها
بالتركٌز على النمط 

 .السردي
 

ٌحاور وٌناقش وٌقدم توجٌهات 
وٌسرد قصصا أو أحداثا بلسان 
عربً قً موضوعات مختلفة 

اعتمادا على مكتسباته المدرسٌة 
ووسائل اإلعالم واالتصال فً 

 .وضعٌات تواصلٌة دالة

ٌقرأ نصوصا أصلٌة، قراءة سلٌمة 
ومسترسلة من مختلف األنماط 

وٌفهمها،بالتركٌز على النمط السردي 
تتكون من ستٌن إلى تسعٌن كلمة 

 .أغلبها مشكولة

ٌنتج نصوصا متوسطة الطول 

 60 إلى 40منسجمة تتكون من 
كلمة أغلبها مشكولة، من مختلف 

األنماط بالتركٌز على النمط السردي 
. فً وضعٌات تواصلٌة دالة

 . ومشارٌع ذات دالالت اجتماعً

 مركبات الكفاءة

 
ٌتفاعل مع النص 

المنطوق وٌمٌزه عن 
  غٌره

ٌمٌز النص السردي عن 
  غٌره

ٌقٌم مضمون النص 
  السردي المنطوق

 

ٌتواصل مع الغٌر مستعمال أدوات 

 .السرد
  ٌغٌر مقاطع من النص السردي

  ٌستخرج قٌما وٌمتثل لها

ٌفهم ما ٌقرأ وٌعٌد بناء المعلومات 

 .الواردة فً النص المكتوب
ٌوظف الرصٌد الجدٌد الوارد فً 

  النص المكتوب
ٌطرح فرضٌات ٌستعمل إستراتٌجٌة 

القراءة وٌقٌم مضمون النص 

 .المكتوب

ٌتعرف على مختلف أشكال الحروف 
  والضوابط للكتابة العربٌة

  ٌتحكم فً مستوٌات اللغة الكتابٌة

 الكفاءات العرضٌة والقٌم والمواقف

 القٌم والمواقف الكفاءات العرضٌة

  ذات طابع فكري

 

ٌنمً قدراته التعبٌرٌة مشافهة 
  وكتابة فً التعبٌر الشفوي والكتابً

بإنتاج نصوصا تحترم خصائص 
 ٌجب –الوضعٌة وسالمة اللغة 

 ٌتدرب على –القراءة والمطالعة 

 .القراءة بأنواعها

ٌعتز بلغته وبمكونات الهوٌة  الهوٌة الوطنٌة
الجزائرٌة وٌقدره ا وٌخترك 

ٌنمً قٌمه الخلقٌة والدٌنٌة - رموزها
والمدنٌة المستمدة من مكونات 

 –الهوٌة الوطنٌة وٌدافع عنها 
ٌتحلى باألخالق الدٌنٌة والمدنٌة 

ٌستخرج معلومات وٌوظفها فً   ذات طابع منهجً .للوطن واألمة
 ٌتدرب –التعبٌر الشفوي والكتابً 

على استخدام الزمن وٌستخدمه وفق 
 ٌستخدم وسائل –قواعد محددة سلفا 

  .اإلعالم واالتصال

ٌتدرب على األسالٌب المناسبة بنا   ذات طابع تواصلً
 ٌرد –ٌستجٌب للوضعٌة التواصلٌة 
 –على األسئلة بما ٌفً الغرض 

ٌركب كالما بنا ٌناسب وضعٌة 
  -التواصل 

 

ٌتخلى بروح التضامن والتعاون  المواطنة
والعمل الجماعً والصدق فً 

ٌساهم فً الحٌاة الثقافٌة –المعاملة 
 –فً المدرسة أو الحً أو القرٌة 

ٌنتهج أسالٌب الحوار وٌنبذ 

 .العنصرٌة والعنف بمختلف أشكاله

  ذات طابع
  اجتماعً شخصً

ٌتكفل باالنشغاالت الشخصٌة 
 ٌوظف –والفوجٌة والجماعٌة 

المعلومات المكتسبة لتحقٌق 
  .مشروعه الشخصً

  ٌحترم ثقافات وحضارات العالم على العالم التفتح
ٌتقبل الخالف وٌسعى إلى التعاٌش 

  السلمً مع اآلخرٌن
ٌتفتح على اللغات األجنبٌة والثقافات 

  األخرى
ٌستخلص من تجارب اآلخرٌن ما 

ٌمكنه من فهم عصره وبناء 

 .مستقبله
  



  الموارد  
 المنهجٌة المعرفٌة

 عادات من – متعة العرض –آلة اإلمزاد : النصوص المنطوقة
  األوراس
 (كان ٌفعل )االستمرار فً الماضً : األسالٌب

 (شرع -  بدأ–أخذ )  أفعال الشروع 
 ( الواحد تلو اآلخر –شٌئا فشٌئا ) ألفاظ التدرج 

 
 عادات من –المسرح – كم أحب الموسٌقى :النصوص المكتوبة

  األوراس 
  النحت  –المسرح : المحفوظات

 الجملة الفعلٌة –حروف الجر + الجملة الفعلٌة:التراكٌب النحوٌة
   االستثناء ب إال وسوف–الحال +

 (المثنى والجمع )األسماء الموصولة : الصٌغ الصرفٌة
  مفرد، مثنى، جمع: أسماء اإلشارة

 األلف اللٌنة فً األسماء  : الظواهر اإلمالئٌة
 :رصٌد خاص ب: الرصٌد اللغوي

 . التراث– المسرح –الموسٌقى 
 .الرسام الماهر : نص اإلدماج

 . ملصقة اشهارٌة : المشروع الكتابً

  
 

ٌالحظ السمات الرئٌسٌة للغة العربٌة وكٌفٌة استخدامها من خالل 
  محاكاة النطق

و الصور ،السٌاق)ٌتوقع المعنى من خالل المفاتٌح اللغوٌة مثل 
  (التً تساعد فً فهم المعنى 

 .ٌقرأ جهرا النصوص المألوفة لمعرفة المعنى
 .ٌستخدم مجموعة من المفاتٌح أثناء القراءة لتخمٌن المعنى

 .ٌفهم العبارات والتعلٌمات فً إطار السٌاق
 .ٌخلل وٌرتب األفكار

 .ٌوازن وٌقارن الستخالص األحكام
 .ٌالحظ وٌفسر وٌبرر

- 
 .ٌصمم مواضٌع لتوظٌف خطاطات األنماط

 .ٌنجز مهاما متعددة وفق تعلٌمات
 

  الوضعٌة المشكلة األم والمهمات المنبثقة عنها

  نص المشكلة
كل شيء متوفر في جلست مع جدتي وهي تغزل الصوف، فسألتها لماذا تستمرين في مثل هذا العمل و

وال بد من ، لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي تتوارثها األجيال جيال بعد جيل: األسواق، فأجابتني قائلة
المحافظة عليها حتى ال تزول بمرور الوقت، ألنها تشكل ثقافة مجتمعه،كما عليه أن ينفتح عن ثقافات 

 .وحضارات أخرى ويحتك بالفنون ويرتقي بها
 ما هي العادات والتقاليد المتوارثة في مجتمعك؟

 و ما هي هذه الفنون الواجب االهتمام بها؟و ما هو دورها في المجتمع؟ 
  :المهمات  

 .ذوقه وسالمة الواسعة وثقافته المجتمع ورقيّ  اإلنسان حياة في الموسيقى أهمّية يبرز -1
 .األخرى الفنون بقّية عن الرابع الفن يمّيز -2
 بمشاعره وسموها اإلنسان حياة في أهمّيتها حيث من واسعة نظرة إليها وينظر بالفنون يهتمّ  -3
فُي  -4 رِّر  قيم من تحمله وبما بها متمّسكا مجتمعنا مازال التي والّتقاليد العادات ببعض يُيعَع
 . اشهارّية ملصقة ينجز -5
 . يجند ويوظف مكتسباته المعرفية في وضعيات تواصلية دالة -6

 
 
 

  



 (ٓ٘جش ا٧عزبر)ك٢ ؽبٍ اُزغبإٍ أٝ أُؾبسًخ، ٗغؼذ ثبالٗنٔبّ ا٤ُ٘ب ػجش فلز٘ب 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438 

 (أثٞ ُأث٢)ًٝزُي فلؾخ ا٧عزبر اُشائغ 

https://www.facebook.com/soufia.sousami 

 ال ر٘غٞٗب ٖٓ فبُؼ دػبئٌْ

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438
https://www.facebook.com/soufia.sousami


 تدرج أفزيل المعتمد في إنجاس المذكزات

  



  10انذسط  انًمطغ انضبَٙ انغُخ انضبنضخ اثزذائٙ
اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌؾذ٠ش إٌجٛٞ انًٛذاٌ 

اٌؾش٠ف 
 رشث١خ ئعال١ِخانُشبط 
 أدِظ رٍّْبرٟ انذسط
 1انذظخ 

َُِغِغً  انٕعبئم وزبة اٌّزٍُّْ، عجٛسح، 
 ّٟ فٛر

 
انٓذف 

 انزؼهًٙ
٠غزشعِ ِخزٍف اٌّىزغجبد ٠ٍٚٛفٙب فٟ ؽً 

 اٌزيج١مبد
انكفبءح 

انخزبيٛخ 
َٓ اٌّزٍُْ اعزَٙبس ِب ؽفٌ ِٓ اٌمشآْ  أْ ٠ؾغ

اٌىش٠ُ ٚاٌؾذ٠ش إٌجٛٞ اٌؾش٠ف فٟ ٚم١ْبد اٌزٍُّْ 
ٚاألداء 

٠ْزض ثبإلعالَ ٚاالٔزّبء اٌؾنبسٞ ٠ٚؾشؿ ٍّٝ أداء انمٛى 
 .اٌْجبداد، ٠ٕٚجز إٌْف ٠ٚزْبًِ ثّغإ١ٌٚخ

 

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

 ِٓ أْ ٠غ١َت ّ
ْٔياَللًب ِٓ  اٌّز١ٍِّْخ ا

ِٗ  ُِىزغجبِر

 ٌٚذ إٌجٟ فٍٝ اهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ ّٚبػ فٟ ِىخ: انّغٛبق
  ىفٌٛخ ٚؽجبة إٌجٟ فٍٝ اهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ:انّغُذ

 أروش ِؾيبد ِٓ ؽ١بح إٌجٟ فٍٝ اهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ؟: انّزؼهًٛخ

يشدهخ 
 االَطالق

٠غزشعِ ِنب١ِٓ 
اٌغٛس اٌّذسٚعخ 
 ٠ٚغزَٙش ثْنٙب

 
 
 

٠غْٝ ٌٍزؾٍٟ 
ثقفبد اٌشعٛي 
فٍٝ اهلل ١ٍّٗ 
 ٚعٍُ ٠ٚزوش٘ب

 
 
 

٠ٍٛف ِىزغجبرٗ 
فٟ ِْشفخ ثْل 

ؽشٚه فالح 
 اٌغّْخ

 
 
 

٠غزشعِ ِنّْٛ 
لقخ ع١ذٔب آدَ 

 ١ٍّٗ اٌغالَ

 ٠يٍِ ٍّٝ ِخزٍف اٌزيج١مبد ِٓ خالي اٌز١ّٙذ ٚاٌؾً ٚاٌزقؾ١ؼ
 ٠غزٕجو اٌؾىُ ٚاٌّفب١ُ٘ ٠ٚغزشعِ اٌخالفخ ثْذ وً ريج١ك

 :أَشطخ انزؼهى
أسثظ ثغٓى ثٍٛ انؼجبسح ٔيب ُٚبعجٓب . 1

  

 

 ِٚب أدسان ِب ١٘ٗ* 

 ئْ اإلٔغبْ ٌشثٗ ٌىٕٛد* *  عٛسح اٌْبد٠بد

 ٚئٔٗ ٌؾت اٌخ١ش ٌؾذ٠ذ* *  عٛسح اٌمبسّخ

 ٠ِٛئز ٠قذس إٌبط أؽزبرب ١ٌشٚا أّّبٌُٙ* *  عٛسح اٌضٌضٌخ
 

 رقؾ١ؼ عّبّٟ ٚفشدٞ ٌٍٕؾبه ٚاعزخالؿ اٌْجش
 اعزَٙش أِبَ صِالئه وً عٛسح ِٓ اٌغٛس اٌّذسٚعخ

 يب ْٕ؟. رزذذس عٕسرب انضنضنخ ٔانمبسػخ ػٍ يٕضٕع ٔادذ. 2
 ٔكٛف ٚكٌٕ اعزؼذاد انًغهى نّ ٔيٕلفّ يُّ؟

اٌّٛمُٛ اٌزٞ رزؾذس ّٕٗ عٛسح اٌضٌضٌخ ٚعٛسح اٌمبسّخ ٘ٛ ٠َٛ اٌم١بِخ 
 اٌّغٍُ ٠غزْذ ٌٗ ثبًٌّْ اٌقبٌؼ ٚاإل٠ّبْ اٌقش٠ؼ

 رقؾ١ؼ عّبّٟ ٚفشدٞ ٌٍٕؾبه ٚاعزخالؿ اٌْجش

 ثأخالق كشًٚخ، جؼهذ انُبط ٚذجَّٕ ٔٚمزذٌٔ ثّ ملسو هيلع هللا ىلصاشزٓش انُجٙ . 3

 يب ْٕ انخهك انز٘ ُٚبل إػجبثك؟ ٔنًبرا؟
ألْ اٌقذق  (....األِبٔخ، اإلخالؿ، اٌزمٜٛ)اٌخٍك اٌزٞ ٠ٕبي ئّغبثٟ ٘ٛ اٌقذق 

 .٠ذفِ إٌبط ٌٍضمخ ثٟ ٠ٚغًْ اٌؾك ٠قً ألٍ٘ٗ ٚاًٌّْ ٠إدٜ ثزّبِٗ

 رقؾ١ؼ عّبّٟ ٚفشدٞ ٌٍٕؾبه ٚاعزخالؿ اٌْجش
 :أكًم ثٕضغ طذٛخ أٔ خطأ. 4

 خيأ ٔغزي١ِ أْ ٔقٍٟ فالح اٌغّْخ فٟ اٌج١ذ

 فؾ١ؼ فالح اٌغّْخ سوْزبْ عٙشا

 !!!لبثً ٌٍزأ٠ًٚ ٚلذ فالح اٌغّْخ لجً اٌَٙش

 فؾ١ؼ ٠غزجك اإلِبَ فالح اٌغّْخ ثخيجز١ٓ
 

 رقؾ١ؼ عّبّٟ ٚفشدٞ ٌٍٕؾبه ٚاعزخالؿ اٌْجش
 نخض لظخ عٛذَب آدو ػهّٛ انغالو فٙ عطشٍٚ. 5

خٍك اهلل آدَ ِٓ ى١ٓ ٚفنٍٗ ٍّٝ اٌّالئىخ ٚاٌغٓ، ٚأعىٕٗ اٌغٕخ، ٌىٓ ئث١ٍظ 
 اٌؾغٛد خذّٗ ٚأخشعٗ ِٓ اٌغٕخ، فٕضي ّٚبػ فٟ األسك

 رقؾ١ؼ عّبّٟ ٚفشدٞ ٌٍٕؾبه ٚاعزخالؿ اٌْجش

يشدهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠غزشعِ ؽ١بح 
إٌجٟ فٍٝ اهلل 

 ١ٍّٗ ٚعٍُ

أركش دٛبح انُجٙ طهٗ اهلل ػهّٛ ٔعهى كبيهخ ٔيب ْٙ انًذطبد انًًٛضح ػٍ 
 غٛشِ؟

رذسٚت 
 ٔ

 اعزضًبس

  



  5انذسط  انًٛذاٌ انضبَٙ انغُخ انضبنضخ اثزذائٙ
 اٌغىبْ ٚاٌز١ّٕخ انًٛذاٌ
 عغشاف١ب انُشبط

 اًٌّْ اإلٔزبعٟ ٚفٛائذٖ انًٕضٕع
 د45انًذح 

 وزبة اٌز١ٍّز، فٛس ِزّٕٛخ انٕعبئم

 
انٓذف 

 انزؼهًٛٙ
٠ىزؾف رُٕٛ األّّبي اٌغبئذح فٟ اٌٛىٓ ٚدٚس وً ُٔٛ 

 ٍّٚٝ أعجبة إٌغبػ فٟ اٌؾ١بح

انكفبءح 
انخزبيٛخ 

٠مّذس اًٌّْ إٌّزظ ثْذ أْ ١ّّ٠ض ث١ٓ ِب ٘ٛ ىج١ْٟ 
 .ٚثؾشٞ فٟ اٌّؾٙذ اٌش٠فٟ ٚاٌؾنشٞ

االّزضاص ثبٌٛىٓ ِْٚشفخ ؽذٚدٖ ٚرُٕٛ ِْبٌّٗ، ٚاٌزْشف انمٛى 
 ٍّٝ رنبس٠غٗ ِٚؾ١يٗ ٚصمبفبرٗ

 

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

٠غزشعِ ِْي١بد 
اٌذسط اٌغبثك 

 ر١ّٙذا ٌٍغذ٠ذ

 ٠ّبسط اإلٔغبْ اٌقٕبّخ ٚاٌزغبسح ٚاٌخذِبد ٚاٌضساّخ ٚرشث١خ اٌؾ١ٛأبد: انغٛبق
 دسط ٔؾبه اإلٔغبْ فٟ اٌّذ٠ٕخ ٚاٌش٠ف: انغُذ

 أ٠ٓ رزٛصُ ثْل األٔؾيخ ٚأ٠ٓ رزٛصُ أخشٜ؟: انزؼهًٛخ

يشدهخ 
 االَطالق

٠ْذد ِخزٍف 
إٌّزٛعبد 

اٌفالؽ١خ 
 ٚاٌقٕب١ّخ

 
 
 
 

٠يٍِ ٍّٝ ثْل 
اٌقٕبّبد 
اٌزؾ١ٍ٠ٛخ 
 ٚفٛائذ٘ب

 
 
 

٠ىزؾف اخزالف 
ِٕزغبد اٌجٍذ 

 ٚغٕب٘ب ثبٌضشٚاد
 
 
 

٠فُٙ ِب١٘خ 
اًٌّْ ال ِبدٞ 
 ٚمشٚسح ٚعٛدٖ

 
 
 
 

٠ىزؾف أعجبة 
إٌغبػ اٌزشثٛٞ 
ٚإٌّٟٙ فٟ 

 ؽ١بح اٌفشد
 
 
 
 

٠غزٕزظ اٌخالفخ 
 إٌّبعجخ

 :رًٓٛذ
٠إدٞ أفشاد اٌّغزِّ أٔٛاّب ِزْذدح ِٓ األٔؾيخ، وً ؽغت اٌميبُ اٌزٞ ٠ٕزّٟ ئ١ٌٗ، 

 فى١ف رقٕف أٔٛاُ اًٌّْ ٚرضّٕٗ؟. ٚثزْذد٘ب ٠زُٕٛ اإلٔزبط ٠ٚخزٍف ِشدٚدٖ
 :(إَٔاع انؼًم)اكزشبف 

  ِٚؾب٘ذح اٌقٛس ٚلشاءح اٌغٕذاد ِٕٚبلؾخ وً عٕذ ٍّٝ ؽذح78ٚ79فزؼ وزبة اٌغغشاف١ب ؿ

    
 1الشأ اٌغٕذ 

 اإلٔغبْ؟ ٠ًّْ وبْ ف١ُ

 و١ف ريٛسد اٌضساّخ؟

 2الؽٌ اٌغٕذ 
 ف١ُ ٠غزخذَ ص٠ذ اٌض٠زْٛ؟

 و١ف ٔغّٟ ٘زٖ ا١ٌٍّْخ؟

 3الؽٌ اٌغٕذ 
 ثُ رز١ّض صساّخ اٌزّٛس؟

 ِب فبئذح رٌه؟

 4الؽٌ اٌغٕذ 
 ِب فبئذح االعّٕذ؟

 ٌّبرا ٠غت رق١ْٕٗ ِؾ١ٍب؟

    
 1الؽٌ اٌغٕذ 

 ِبرا رٕزظ اٌّغزؾفٝ؟

 ً٘ ٠ّىٓ االعزغٕبء ّٕٙب؟

 2الؽٌ اٌغٕذ 
 ِبرا رمذَ اإلداسح؟

 ً٘ ٠ّىٓ االعزغٕبء ّٕٙب؟
 ٌّبرا؟

 3الشأ اٌغٕذ 
ِب ٟ٘ ثم١خ اٌخذِبد اٌزٟ 

رٕفِ اٌجالد ٌىٓ ال رٕزظ 
 أغز٠خ ٚال أٌجغخ؟

 4الؽٌ اٌغٕذ 
 ً٘ ئٔزبط اٌْذاٌخ ٍب٘ش؟

 ً٘ ٔغزغٕٟ ّٓ اٌْذاٌخ؟
 ٌّبرا؟

 :(لًٛخ انؼًم)اكزشبف 
 ِٚؾب٘ذح اٌقٛس ٚلشاءح اٌغٕذاد ِٕٚبلؾخ وً 80ٚ81ِيبٌجخ اٌّز١ٍّْٓ ثفزؼ وزبة اٌغغشاف١ب ؿ

 عٕذ ٍّٝ ؽذح

 

 

 

 

 

 1الشأ اٌغٕذ 
 ِبرا ؽذس ألؽّذ؟

 ِب اٌزٞ عبّذٖ ٍّٝ االٔزمبي؟

 2الؽٌ اٌغٕذ  
 ّالَ ؽقً أؽّذ؟

 ؟...ٌّبرا ٠ىشِٗ اٌّذ٠ش ٚاٌٍُّْ

 

 

 

 

 

 3الؽٌ اٌغٕذ 
 !!و١ف ؽقً أؽّذ ٍّٝ ِٕقت؟

 !!ً٘ رزّٕٝ أٔذ ٘زا إٌّقت؟

 4الؽٌ اٌغٕذ  
 ِب إٌّقت اٌزٞ أٚوً ٌٗ؟

 ً٘ ٠ْغجه ٘زا إٌّقت؟

 5الشأ اٌغٕذ  
 ً٘ وٍّخ أؽّذ ِغّّٛخ؟

 و١ف ٟ٘ آساءٖ فٟ اٌؾٟ؟

 (االخزظبس ٔانزجغٛظ)اعزُزبط 
. ٠ّبسط اإلٔغبْ أّّبال فٕب١ّخ ٚفالؽ١خ رٕزظ أؽ١بء ِبد٠خ، أٚ أّّبال ئداس٠خ رٕزظ خذِبد

 .وٍّب اعزٙذ اإلٔغبْ فٟ ٍّّٗ ٚدساعزٗ، ٔبي إٌغبػ ٚاٌضٕبء ِٓ إٌبط

يشدهخ 

ثُبء 
 انزؼهًبد

 

٠ٕغض إٌؾبه ثٕبء 
 ٍّٝ اٌزٛع١ٙبد

 :رمٕٚى جضئٙ
 ٌّبرا ثْل األّّبي ٔغ١ّٙب غ١ش ِبد٠خ؟ ٌّٚبرا ثْنٙب ٔغ١ّٙب ِبد٠خ؟

 و١ف ٠ّىٕه رؾم١ك إٌغبػ فٟ دساعزه

ٚت  سرذ
ٔ 

 اعزضًبس

  



 2انذسط  انًمطغ انضبنش انغُخ انضبنضخ اثزذائٙ
 

 اٌٍّّْخ فٟ اٌفنبء ٚاٌضِٓانًٛذاٌ 
 عٙخ دٚساْ األسك انذسط
 د90انذظخ 

ف١ذ٠ٛ٘بد ر١ّ١ٍْخ، وزبة اٌزشث١خ  انٕعبئم
 ا١ٌٍّْخ

 
يشكجبد 
 انكفبءح

٠ىزؾف ّاللخ ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس ثذٚساْ األسك ؽٛي ٔفغٙب 
 ٠ٚغزٕزظ عٙخ دٚساْ األسك ؽٛي ٔفغٙب

انكفبءح 
انخزبيٛخ 

٠زّٛلِ فٟ اٌضِٓ ثزغ١ٕذ ِٛاسدٖ اٌّزٍْمخ ثّفَٙٛ 
 اٌٍّّْخ ٍّٝ ِؾٛس اٌضِٓ ٠ٚجٕٟ ٠ٚغزخذَ اٌشصٔبِخ

انمٛى 
 ٔانًٕالف

٠غزخذَ اٌجؾش ٚاٌزمقٟ، ٠َُٕ أّّبٌٗ ٠ٚخيو ٌٙب 
 فٟ ئىبس عّبّٟ، ٠ىزؾف ِؾ١يٗ ٠ٚزفبًّ ِْٗ

 

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

٠غزشعِ 
اٌٍِّْٛبد 

 اٌغبثمخ

 :ِب رٍّْزٗ عبثمب
 و١ف ٠ؾذس رْبلت ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس؟

 ِب ٟ٘ أٔٛاُ اٌشصٔبِبد اٌّغزٍّْخ فٟ اٌغضائش؟

يشدهخ 
 االَطالق

٠ٕبلؼ 
اٌٛم١ْخ 

٠ٚغ١ت ّٓ 
األعئٍخ  

 
 
 
 
 

٠غززوش 
 ٠ٚغ١ت

 (78ص) :ػشع انٕضؼٛخ
ّشف ٘ؾبَ أْ األسك وش٠ٚخ ٚرذٚس ؽٛي ٔفغٙب ،ٌىٕٗ ال ٠ْشف عٙخ دٚسأٙب، ففٟ أٞ 

 عٙخ رذٚس األسك ٚوُ رغزغشق اٌذٚسح اٌىبٍِخ؟
 ِبرا رؾب٘ذ فٟ اٌقٛسح األٌٚٝ؟

 ِبرا ؽذس ًٌٍَ؟ ِبرا رفُٙ ِٓ رٌه؟
 :انشبط األٔل

 عغً أِبوٓ أْىبط اًٌَ ٍّٝ اٌٛسلخ 
 ِبرا رالؽٌ؟

ِضً ا١ٌٍّْخ اٌغبثمخ ثأعٍٛة ثغ١و أٚ اعزخذاَ 
اٌىشح األسم١خ ٚرٛم١ؼ أْىبط اًٌَ ٍّٝ األسك 

 ثغجت اٌؾّظ
 الؽٌ اٌشعُ اٌشاثِ

 و١ف ٔغّٟ فزشرٟ ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس ِْب؟ 
 وُ داِذ دٚسح األسك ؽٛي ٔفغٙب؟

 يبرا رؼهًذ؟
 24رذٔس األسع دٕل َفغٓب يٍ انغشة إنٗ انششق ػكظ يب َشاِ ثأػُُٛب فٙ يذح 

 .عبػخ، ْٔزِ انًذح رغًٗ ٕٚيب كبيال، ْٔٙ رشًم انهٛم ٔانُٓبس يؼب

ثُبء 
 انزؼهًبد

٠يجك 
ِىزغجبرٗ 
٠ٚىزؾف 

 ِْبسف عذ٠ذح

  :أرؾمك ِٓ رٍّْبرٟ

 (79ؿ ): إٌؾبه األٚي
 ؽذد ثغُٙ رغبٖ دٚساْ األسك

  سرت اٌقٛس ص١ِٕب
 (79ؿ ): إٌؾبه األٚي

فجْذ دٚسح وبٍِخ . رّضً إٌميخ اٌقفشاء ِٛلِ اٌغضائش
ٌألسك ؽٛي ٔفغٙب أِبَ اٌؾّظ، وُ ٠ىْٛ لذ ِش ِٓ 

 اٌضِٓ؟ ٠َٛ، أعجُٛ، ؽٙش، عٕخ
 اخزش اٌغٛاة اٌقؾ١ؼ ٚاؽيت اٌخبىئ

ثْذ دٚسح أخشٜ ٌألسك، ً٘ رىْٛ اٌغضائش فٟ ا١ًٌٍ أَ 
 فٟ إٌٙبس؟

 (79ؿ ): إٌؾبه األٚي
 :الؽٌ اٌغٍّخ ا٢ر١خ ٚاخزش اٌغٛاة إٌّبعت ٌٙب

اٌؾّظ رذٚس ؽٛي األسك   
األسك رذٚس ؽٛي اٌؾّظ  رٕزمً اٌؾّظ فٟ اٌغّبء ألْ 

األسك رذٚس ؽٛي ٔفغٙب   
اٌؾّظ رذٚس ؽٛي ٔفغٙب     

رذسٚت 
 ٔاعزضًبس

 
  



 3انذسط  انًمطغ انضبنش انغُخ انضبنضخ اثزذائٙ
 

 اٌٍّّْخ فٟ اٌفنبء ٚاٌضِٓانًٛذاٌ 
 اٌشصٔبِخ انذسط
 د45انذظخ 

ف١ذ٠ٛ٘بد ر١ّ١ٍْخ، وزبة اٌزشث١خ  انٕعبئم
 ا١ٌٍّْخ

 
يشكجبد 
 انكفبءح

٠يٍِ ٍّٝ ِفَٙٛ اٌشصٔبِخ ٚفبئذرٙب األعبع١خ ٚرّٕٛٙب 
 فٟ ثالدٔب

انكفبءح 
انخزبيٛخ 

٠زّٛلِ فٟ اٌضِٓ ثزغ١ٕذ ِٛاسدٖ اٌّزٍْمخ ثّفَٙٛ 
 اٌٍّّْخ ٍّٝ ِؾٛس اٌضِٓ ٠ٚجٕٟ ٠ٚغزخذَ اٌشصٔبِخ

انمٛى 
 ٔانًٕالف

٠غزخذَ اٌجؾش ٚاٌزمقٟ، ٠َُٕ أّّبٌٗ ٠ٚخيو ٌٙب 
 فٟ ئىبس عّبّٟ، ٠ىزؾف ِؾ١يٗ ٠ٚزفبًّ ِْٗ

 

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

٠غز١ْذ ِفب١ُ٘ 
اٌذسط اٌغبثك 

 لقذ ر١ٍٛفٙب

 :انغُذ
 عبّخ، 24رذٚس األسك ؽٛي ٔفغٙب ِٓ اٌغشة ئٌٝ اٌؾشق ّىظ ِب ٔشاٖ ثأ١ّٕٕب فٟ ِذح 

 .ٚ٘زٖ اٌّذح رغّٝ ٠ِٛب وبِال، ٟٚ٘ رؾًّ ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس ِْب
 :انزؼهًٛخ

 ِٓ أٞ عٙخ رذٚس األسك؟
 و١ف ٠زؾىً ا١ًٌٍ؟ و١ف ٠زؾىً إٌٙبس؟

 ً٘ ٔؾظ ثذٚساْ األسك؟ و١ف ٔزأوذ ِٓ رٌه؟

يشدهخ 
 االَطالق

٠ٕبلؼ اٌٛم١ْخ 
٠ٚغ١ت ّٓ 

األعئٍخ  
 
 
 

٠ىزؾف ِفَٙٛ 
اٌشصٔبِخ ٚأٔٛاّٙب 
 ١ِّٚضاد وً ُٔٛ

 
 

 ٠غززوش ٠ٚغ١ت

 (80ص) :ػشع انٕضؼٛخ
اٌشصٔبِخ َٔبَ ٌٍّّْخ اٌزٛاس٠خ ٚر١َّٕٙب ّجش ِذح ص١ِٕخ ى٠ٍٛخ، 

 ٚ٘زا إٌَبَ ٠ّىٓ اإلٔغبْ ِٓ اٌزّٛمِ فٟ اٌضِٓ
رٛعذ صسٔبِبد ّذ٠ذح ِٕٙب اٌشصٔبِخ ا١ٌّالد٠خ ٚاٌشصٔبِخ اٌٙغش٠خ 

 .ٚاٌشصٔبِخ األِبص٠غ١خ

 ٠الؽٌ رُٕٛ اٌشصٔبِبد فٟ ثٍذٔب
 ٠غزخٍـ أفً ِٚؾزٜٛ وً سصٔبِخ ِٓ إٌّبلؾخ

 ٠يٍِ ٍّٝ فٛائذ اٌشصٔبِخ ِٓ خالي األعئٍخ
 ِب ِْٕٝ اٌضسٔبِخ؟

 وُ ّٔٛب ف١ٙب؟
 الؽٌ أؽٙش اٌشصٔبِخ ا١ٌّالد٠خ، ِٓ ٠ؾفَٙب؟
 الؽٌ أؽٙش اٌضسٔبِخ اٌٙغش٠ٗ، ِٓ ٠ؾفَٙب؟

  ئالَ رؾ١ش ٘زٖ اٌشصٔبِخ؟ ِزٝ ثذأ اٌؾغبة ثٙب؟
 و١ف ٔغزخذَ اٌشصٔبِبد ٌّْشفخ ربس٠خ ا١ٌَٛ؟

 
٠غزٕزظ اٌخالفخ إٌّبعجخ ٌٙزا اٌذسط اٌز١ّٙذٞ ِٓ 

 :خالي األعئٍخ اٌّٛعٙخ
انشصَبيخ ْٙ جذٔل ٚغجم أٚبو ٔأشٓش انغُخ انًٛالدٚخ أٔ انٓجشٚخ ٔٚذذد ربسٚخ 

 .انذبضش ٔانًغزمجم، كًب رٕجذ سصَبيخ أخشٖ أيبصٚغٛخ كبٌ ٚغزخذيٓب أجذادَب لذًٚب

ثُبء 
 انزؼهًبد

٠يجك ِىزغجبرٗ 
٠ٚىزؾف ِْبسف 

 عذ٠ذح

 (81ص) يب رؼهًزّ
 (82ؿ ): إٌؾبه األٚي

 الؽٌ ربس٠خ ١ِالد ِش٠ُ
 أوزت اٌؾٙش اٌغبثك ٚاٌؾٙش اٌالؽك

 ٌْٛ اٌؾٙش ٚا١ٌَٛ ٚاٌغٕخ ثأٌٛاْ ِخبٌفخ
  اسثو ث١ٓ ؽٙش ا١ٌّالد ٚاٌفقً إٌّبعت

 (82ؿ ): إٌؾبه اٌضبٟٔ

أمً اٌغذٚي ا٢رٟ ٚأوًّ ١ٍّٗ أ٠بَ األعجُٛ 
 ٚأؽٙش اٌغٕخ ٚأعّبء اٌفقٛي

رذسٚت 
 ٔاعزضًبس
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 اٌفنبء ٚإٌٙذعخانًٛذاٌ 
 1اٌّىْت ِٚزٛاصٞ اٌّغزي١الد انُشبط 

 د45انًذح 
 2 1ٚانذظخ 

ِغغّبد،أٌٛاػ، ِب ٠شاٖ اٌٍُّْ  انٕعبئم
 ِٕبعجب

 
انٓذف 

 انزؼهًٙ
رغ١ّخ اٌّىْت ِٚزٛاصٞ اٌّغزي١الد ٚٚففّٙب 

 اٌشأط، اٌٛعٗ، اٌؾشف: ثبعزّْبي اٌزْج١ش إٌّبعت
انكفبءح 

انخزبيٛخ 
 ٠ٚقف ٠ؾً ِؾىالد ِزٍْمخ ثبألّذاد ٚاٌؾغبة

 ِغغّبد ِٕزَّخ ٠ٕٚغض ِض١الد ّٕٙب
٠الؽٌ ٠ٚىزؾف، ٠زؾمك ِٓ فؾخ إٌزبئظ ٠ٚقبدق انمٛى 

١ٍّٙب، ٠غزًّْ اٌزش١ِض اٌْبٌّٟ 
 

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

٠ؾذد ٔز١غخ 
اٌنشة ثٕبء ٍّٝ 

 ِب ٠ؾفَٗ

انذغبة انزُْٙ 

ئِالء ١ٍّّبد مشة ِٚيبٌجخ اٌزال١ِز ثؾغبة إٌبرظ ثيش٠مخ ٌّبسر١ٕ١بس ِِ االّزّبد 
 ٍّٝ عذٚي اٌنشة فٟ رؾذ٠ذ إٌز١غخ

يشدهخ 
 االَطالق

٠مشأ اٌٛم١ْخ 
٠ٚفُٙ ِفشدارٙب 

 
 
 

٠زْشف ٍّٝ 
ِخزٍف ىشق ؽً 

ِؾىٍخ ِب 
 
 

٠ىزؾف رشو١جخ 
وً ِٓ اٌّىْت 

ِٚزٛاصٞ 
 اٌّغزي١الد

 
 

٠غزخٍـ 
١ِّضاد وً ِٓ 

اٌّىْت ِٚزٛاصٞ 
 اٌّغزي١الد

 
 
 

٠غغذ ِْبسفٗ 
 ثيش٠مخ فؾ١ؾخ

 يشدهخ انزذفٛض
 وُ ٠ٛعذ ِٓ ٚعٗ فٟ اٌجاله اٌمبئُ؟فٟ اٌّىْت؟ 

 وُ ّذد اٌشؤٚط ٚاألؽشف فٟ وً ِغغُ ِٓ اٌّغغ١ّٓ؟
فمشح أكزشف 

 ثْذ ئّبدح وزبثزٙب 84اٌّؾذدح فٟ ففؾخ ؽشػ ٔـ اٌٛم١ْخ 
ٍّٝ اٌغجٛسح ثؾىً لققٟ ٚرّض١ً اٌؾىً دْٚ 

 .اعزّْبي اٌىزت ِجبؽشح
فزؼ أؽّذ فٟ فٕذٚق اٌٍْت فؾقً ٍّٝ ٍّجز١ٓ، صُ لبَ 

ثشعُ ؽىً وً ٍّجخ وّب فٟ اٌؾىً اٌّمبثً، ٚثذأ ٠فىش 
 .٠ٚؾغت خيٛه ٚسؤٚط وً ؽىً

 ِب اعُ اٌّغغُ األٚي؟ ِب ؽىً وً ٚعٗ ِٓ أٚعٙٗ؟
 ِب اعُ اٌّغغُ اٌضبٟٔ؟ ِب ؽىً وً ٚعٗ ِٓ أٚعٙٗ؟

 أؽغت اٌّنٍْبد اٌشثب١ّخ اٌزٟ ٔغزخذِٙب ٌزؾى١ً وال 
 .اٌّغغ١ّٓ

  اإلجشاءاد

 ٠شاعِ خقٛف١بد وً ِغغُ ثأعئٍخ ِٛعٙخ
 ِب اعُ اٌّغغُ األٚي؟

 ِب ؽىً وً ٚعٗ ِٓ أٚعٙٗ؟
 ؟(ِشثِ)ِب ّذد األٚعٗ راد اٌؾىً 

 ِب اعُ اٌّغغُ اٌضبٟٔ؟
 ِب ؽىً وً ٚعٗ ِٓ أٚعٙٗ؟

 ؟(ِغزي١ً)ِب ّذد األٚعٗ راد اٌؾىً 
 اٌّزمبثٍخ؟ (اٌّغزي١الد)و١ف ٟ٘ األٚعٗ 

: انذٕطهخ ٔانزأعٛظ
٠قً ئٌٝ اعز١ْبة ىش٠مخ ؽغبة ٚعٖٛ ٚسؤٚط ٚأمالُ أٞ ِغغُ ٍّٚٝ ىش٠مخ ؽغبة 

 .ٚعٛ٘ٗ ٚرق١ٕفٙب
:  يشدهخ االَجبص

 أٔمً اٌغذٚي ا٢رٟ ٚاِألٖ ثٕبء ٍّٝ اٌقٛس اٌّمبثٍخ
اعُ 

 اٌّغغُ
ّذد 
 ٚعٛ٘ٗ

ّذد 
 سؤٚعٗ

ّذد 
أؽشفٗ 

ؽىً 
 وً ٚعٗ

أؽشفٗ 
 ِزغب٠ٚخ

 

.................... 

.................... ...... ...... ...... .................... ............... 

 

.................... 

.................... ...... ...... ...... .................... ............... 

 
        

 :رؼهًذ
 ٚعٖٛ اٌّىْت ٟ٘ ِشثْبد ِزغب٠ٚخ ٚٚعٖٛ ِزٛاصٞ اٌّغزي١الد ٟ٘ ِغزي١الد

يشدهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕغض اٌزّبس٠ٓ 
فشد٠ب 

.  فٟ اٌؾقخ اٌضب١ٔخ55ؽً اٌزّبس٠ٓ ؿ : انزًشٌ
  أوًّ إٌبلـ. 2  اسثو اٌّغغُ ثبعّٗ. 1
 الؽٌ ٘زا اٌّغغُ اٌّشوت ٚاوًّ إٌبلـ.  أثؾش ؽذد اٌّغغُ اٌّفمٛد. 3

انزذسٚت 
 ٔ

 االعزضًبس

 رخقـ اٌؾقخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبس٠ٓ ٍّٝ دفزش األٔؾيخ: ِالؽَخ
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 اٌفنبء ٚإٌٙذعخانًٛذاٌ 
 2اٌّىْت ِٚزٛاصٞ اٌّغزي١الد انُشبط 

 د45انًذح 
 4 3ٚانذظخ 

األٌٛاػ، وشاط اٌّؾبٌٚخ  انٕعبئم

 
انٓذف 

 انزؼهًٙ
٠ىزؾف ىش٠مخ ئٔؾبء اٌّىْت ِٚزٛاصٞ 

 اٌّغزي١الد ٍّٚٝ خٛاؿ ٚعٖٛ وً ِغغُ
انكفبءح 

انخزبيٛخ 
 ٠ؾً ِؾىالد ِزٍْمخ ثبألّذاد ٚاٌؾغبة

 ٠ٚقف ِغغّبد ِٕزَّخ ٠ٕٚغض ِض١الد ّٕٙب
٠الؽٌ ٠ٚىزؾف، ٠زؾمك ِٓ فؾخ إٌزبئظ انمٛى 

٠ٚقبدق ١ٍّٙب، ٠غزًّْ اٌزش١ِض اٌْبٌّٟ 
 

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

٠ؾذد ٔز١غخ 
اٌنشة ثٕبء ٍّٝ 

 ِب ٠ؾفَٗ

انذغبة انزُْٙ 

 ئرّبَ ؽش٠و اٌّنبّفبد ٌىً ّذد ِٓ األّذاد اٌّخزبسح
 ....15، 10، 5: أوًّ .... 9، 6، 3: أوًّ
 ...150، 100، 50: أوًّ ...60، 40، 20: أوًّ

يشدهخ 
 االَطالق

٠مشأ اٌٛم١ْخ 
٠ٚفُٙ ِفشدارٙب 

 
 
 

٠زْشف ٍّٝ 
ِخزٍف ىشق 

ؽً ِؾىٍخ ِب 
 
 

٠ىزؾف رشو١جخ 
وً ِٓ اٌّىْت 

ِٚزٛاصٞ 
 اٌّغزي١الد

 
 

٠غزخٍـ 
١ِّضاد وً ِٓ 

اٌّىْت ِٚزٛاصٞ 
 اٌّغزي١الد

 
 
 

٠غغذ ِْبسفٗ 
 ثيش٠مخ فؾ١ؾخ

 يشدهخ انزذفٛض
 وُ ِشثْب ٠ؾىً ٚعٖٛ اٌّىْت؟ و١ف ٟ٘؟ 

 وُ ِغزي١ال ٠ؾىً ٚعٖٛ ِزٛاصٞ اٌّغزي١الد؟ و١ف ٟ٘؟
فمشح أكزشف 

 ثْذ ئّبدح وزبثزٙب 85اٌّؾذدح فٟ ففؾخ ؽشػ ٔـ اٌٛم١ْخ 
ٍّٝ اٌغجٛسح ثؾىً لققٟ ٚرّض١ً اٌؾىً دْٚ اعزّْبي 

 .اٌىزت ِجبؽشح
ثْذِب سعُ أؽّذ أؽىبال ٌٍّغغّبد، لبَ ثٕؾش ِزٛاصٞ 

 : اٌّغزي١الد، فؾقً ٍّٝ إٌّؾٛس ا٢رٟ
 أٔغض ِض١ال ٌٍّٕؾٛس ثبعزّْبي اٌٛسق اٌؾفبف

 ٌْٛ وً ٚع١ٙٓ ِزمبث١ٍٓ ثٕفظ اٌٍْٛ
 ؽذد أِبوٓ األؽشف اٌزٟ عززّبط ِِ ثْنٙب اٌجْل

 اسعُ إٌّؾٛس ٍّٝ ٚسق ِمٜٛ ٚأغض اٌّغغُ
٠غزؾغٓ رفبدٞ رشل١ُ األؽشف، فب١ٌٍّْخ ِْمذح ِٚشثىخ ٌٍز١ٍّز ٚال 

 عذٜٚ ِٕٙب
  اإلجشاءاد

 ٠يٍِ ٍّٝ ؽىً اٌّغغُ ثشعُ صالصٟ األثْبد ٠ٚغزشعِ رغ١ّبرٗ ٚخقٛف١برٗ
 ِب اعُ ٘زا اٌّغغُ؟ وُ ٚعٙب ف١ٗ؟ وُ ؽشفب؟ وُ سأعب؟

 ؟(ِغزي١ً)ِب ّذد األٚعٗ راد اٌؾىً 
 و١ف ّ٘ب وً ٚعٙبْ ٠ؾّالْ ٔفظ اٌٍْٛ؟

 اؽغت اٌيٛي ٚاؽغت اٌْشك؟ ِبرا رالؽٌ؟
 أَٔش ألسلبَ رّبط األؽشف ِِ ثْنٙب اٌجْل، و١ف ٟ٘ األؽشف ٕ٘بن؟ ِزغب٠ٚخ

٠ىزؾف خبف١خ رؾبثٗ وً ِغزي١ٍ١ٓ ِزمبث١ٍٓ ثبعزخذاَ اٌٛسق اٌؾفبف أٚ ثم١بط األىٛاي 
 ثبٌّغيشح

: انذٕطهخ ٔانزأعٛظ
٠قً ئٌٝ اعز١ْبة ىش٠مخ ؽغبة ٚعٖٛ ٚسؤٚط ٚأمالُ أٞ ِغغُ ٍّٚٝ ىش٠مخ ؽغبة 

 .ٚعٛ٘ٗ ٚرق١ٕفٙب
:  يشدهخ االَجبص

 الؽٌ إٌّؾٛساد ا٢ر١خ

٘زٖ إٌّؾٛساد ثْنٙب فؾ١ؼ ٚاٌجْل ا٢خش 
 خبىئ

 ؽذد إٌّؾٛس اٌقؾ١ؼ
 اسعُ رٌه ٍّٝ ٚسق ؽفبف أٚ ّبدٞ

 اىٛٞ ٘زا إٌّؾٛس ٌززأوذ ِٓ اخز١بسن
  وٍٙب فؾ١ؾخ5، 2ٚ، 1األؽىبي 

 

 :رؼهًذ
 ٌقِٕ ِىْت ٠ٍضِٕب عزخ أٚعٗ وٍٙب ِشثْبد ِزغب٠ٚخ

  أصٚاط ِٓ اٌّغزي١الد اٌّزيبثمخ ِضٕٝ ِض3ٌٕٝٚقِٕ ِزٛاصٞ اٌّغزي١الد ٠ٍضِٕب 

يشدهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕغض اٌزّبس٠ٓ 
فشد٠ب 

.  فٟ اٌؾقخ اٌضب١ٔخ56ؽً اٌزّبس٠ٓ ؿ : انزًشٌ
 أوًّ رق١ُّ وً ِغغُ. 1
 ؽذد اٌزق١ُّ اٌقؾ١ؼ. 2

 أٔؾئ رٛاصٞ ِغزي١الد ثبٌٛسق اٌّمٜٛ. أثؾش

انزذسٚت 
 ٔ

 االعزضًبس

  رخقـ اٌؾقخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبس٠ٓ ٍّٝ دفزش األٔؾيخ: ِالؽَخ



  19انذسط  فٙ يذالد انظُبػخ انزمهٛذٚخ: انًمطغ انضبنش انغُخ انضبنضخ اثزذائٙ
 األّذاد ٚاٌؾغبةانًٛذاٌ 
 (1 )99999األّذاد ئٌٝ انُشبط 

 د45انًذح 
 انذظخ 

األٌٛاػ، وشاط اٌّؾبٌٚخ  انٕعبئم

 
انٓذف 

 انزؼهًٙ
 ٠100000مشأ ٠ٚىزت أّذادا أفغش ِٓ 

انكفبءح 
انخزبيٛخ 

 ٠ؾً ِؾىالد ثبعزّْبي األّذاد األفغش ِٓ
 ١ٍّّٚبد اٌغِّ ٚاٌيشػ ٚاٌنشة 100000

٠الؽٌ ٠ٚىزؾف، ٠زؾمك ِٓ فؾخ إٌزبئظ انمٛى 
٠ٚقبدق ١ٍّٙب، ٠غزًّْ اٌزش١ِض اٌْبٌّٟ 

 

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

٠ؾغت 
عذاءاد ر١ٕ٘ب 

 ثْذ رغضئزٙب

 : أؽغت ر١ٕ٘ب ثيش٠مخ ٌّبسر١ٕ١بس:نزؼهًٛخا
3x9 ، 8x2 ، 5x6 ، 12x6 ، 15x4 

 أؽغت آخش ١ٍّّخ ثْذح ىشق

يشدهخ 
 االَطالق

٠مشأ اٌٛم١ْخ 
٠ٚفُٙ ِفشدارٙب 

 
 
 

٠زْشف ٍّٝ 
ِخزٍف ىشق 

ؽً ِؾىٍخ ِب 
 
 
 

٠مشأ ٠ٚىزت 
اٌْذد اٌّيٍٛة 

ٍّٝ عذٚي 
 اٌّشارت

 
 

٠غزخذَ 
اٌغذٚي فٟ 
لشاءح اٌْذد 

 ٚوزبثزٗ ؽشف١ب
 
 

٠ؾً ِؾىالد 
ألّذاد ِىٛٔخ 

  أسلب5َِٓ 
 
 
 

٠غغذ ِْبسفٗ 
ثيش٠مخ 
 فؾ١ؾخ

: يشدهخ انزذفٛض
 :٠شاعِ ِِ اٌزال١ِز اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ اٌؾشف١خ ٌجْل األّذاد اٌّخزبسح

  4040 – 809– 10000 – 5008: أوزت ؽشف١ب
أكزشف فمشح 

 ثْذ ئّبدح 86اٌّؾذدح فٟ ففؾخ ؽشػ ٔـ اٌٛم١ْخ 
وزبثزٙب ٍّٝ اٌغجٛسح ٚرّض١ً اٌؾىً دْٚ اعزّْبي 

 .اٌىزت ِجبؽشح
 ثيبلبد رؾًّ األّذاد اٌّج١ٕخ فٟ 5وبْ ّٕذ ع١ٍُ 

 اٌؾىً
 أساد ع١ٍُ رى٠ٛٓ ّذح أّذاد ِخزٍفخ ثٙزٖ اٌجيبلبد

 :اعزْبْ ثبٌغذٚي ٚوْٛ اٌْذد األٚي ٚلشأٖ فٛعذ
 خّغخ ٚرغْْٛ أٌفب ٚصالس ِبئخ ٚٚاؽذ ّٚؾشْٚ

 عبّذٖ فٟ رى٠ٛٓ أّذاد أخشٜ ثبعزخذاَ اٌغذٚي - 
 اوزت اٌْذد إٌبرظ سل١ّب فٟ اٌغذٚي ٚؽشف١ب- 

 اإلجشاءاد

 ٠ؾذد ِْي١بد اٌّؾىٍخ ٠ٚخيو رق١ّّب ٌٙب
 وُ سلّب ٍّٔه؟

 ٌٛ ٔنِ األٚي فٟ اٌٛؽذاد، فأ٠ٓ ٔنِ اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش؟
 ِٓ أ٠ٓ ِٕضٌخ ٔجذأ لشاءح اٌْذد؟ 

 .أَش ٌٍْذد اٌضبٟٔ، الشأٖ ِغز١ْٕب ثبٌغذٚي
 اوزجٗ ؽشف١ب وّب لشأرٗ

 .الشأ اٍٍّذ اٌضبٌش ِغز١ْٕب ثبٌغذٚي
 ٚافً ٚالشأ ثم١خ األسلبَ، ِبرا رالؽٌ؟

 ٠ٛافً اٌز١ٍّز رشو١ت األّذاد ٠ٚالؽٌ االخزالفبد اٌشل١ّخ ٚاٌؾشف١خ
: اٌؾٛفٍخ ٚاٌزأع١ظ

٠قً ئٌٝ وزبثخ اٌْذد ٍّٝ اٌغذٚي ٠ٚزْشف ٍّٝ ٚؽذاد ّٚؾشاد ِٕضٌخ ا٢الف، 
 ٠ٚغزٕزظ اٌيش٠مخ اٌقؾ١ؾخ ٌمشاءح األّذاد اٌىج١شح

 : يشدهخ االَجبص
: أوزت األّذاد ا٢ر١خ ثبٌؾشٚف. 1

39251 – 88096 – 15540 
 :أوزت األّذاد ا٢ر١خ ثبألسلبَ. 2

 اصٕبْ ٚخّغْٛ أٌفب ٚصالصّبئخ – ّؾشح آالف ٚٚاؽذ –رغْْٛ أٌفب ٚأسثّْبئخ ٚعجْخ ّؾش 
 ٚرغْْٛ

 70000 ٚ 30000وْٛ ثبٌجيبلبد ا٢ر١خ أسلبِب ِؾقٛسح ث١ٓ . 3

 8 – 0 – 5 – 4 – 6  

رؼهًذ  
 .ٌمشاءح أّذاد وج١شح أفقً ِٕضٌخ ا٢الف ٚألشأ٘ب صُ أٔزمً ٌّٕضٌخ اٌٛؽذاد ٚألشا٘ب

يشدهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕغض اٌزّبس٠ٓ 
فشد٠ب 

. فٟ اٌؾقخ اٌضب١ٔخ 57ؽً اٌزّبس٠ٓ ؿ : اٌزّشْ
 اِأل اٌفشاغبد ِغز١ْٕب ثبٌغذٚي. 1
 ؽذد ِشارت وً ّذد. 2
 أوزت ؽشف١ب وً ّذد. 3

 أوًّ وزبثخ األّذاد ؽزٝ رزغبٜٚ األعيش ٚاألّّذح. أثؾش

انزذسٚت 
 ٔ

 االعزضًبس

 رخقـ اٌؾقخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبس٠ٓ ٍّٝ دفزش األٔؾيخ: ِالؽَخ

  



  3 األعجٕع 6انًمطغ  انذٛبح انضمبفٛخ : انًمطغ انزؼهًٛٙ انغُخ انضبنضخ اثزذائٙ
فُٙ إٌّيٛق  انًٛذاٌ 

انُض 
 انًُطٕق

 ػبداد يٍ األٔساط 

 د45انًذح 
 1انذظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠شد اعزغبثخ ٌّب ٠غِّ، ٠زفبًّ ِِ إٌـ 

إٌّيٛق، ٠م١ُ ِنّْٛ إٌـ إٌّيٛق 

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠زقّشف ثى١ف١خ رذّي ٍّٝ ا٘زّبِٗ ٌّب ٠غِّ، 

٠ؾّذد ِٛمُٛ اٌغشد ّٕٚبفشٖ، ٠غزخذَ اٌشٚاثو 
اٌٍغ٠ٛخ إٌّبعجخ ٌٍغشد 

انكفبءح 
انخزبيٛخ 

٠فُٙ خيبثبد ِٕيٛلخ ِٓ ِخزٍف األّٔبه ٠ٚشوض 
ٍّٝ إٌّو اٌغشدٞ ٠ٚزغبٚة ِْٙب 

٠ْزض ثٍغزٗ اٌْشث١خ، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌزْبْٚ ٚاٌزنبِٓ انمٛى 
ٚاًٌّْ اٌغّبّٟ 

 

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

٠غزِّ 
ٌٍٛم١ْخ 

٠ٚغ١ت ّٓ 
 األعئٍخ 

 . رزْذد اٌْبداد ٚاٌزمب١ٌذ فٟ ٚىٕٕب:انغٛـبق
 .رقٛسا د اٌّز١ٍّْٓ: انغُذ

؟ ِب ٘ٛ ٚاعجٕب رغبٖ ٘زٖ اٌْبداد ّذد ثْل اٌْبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌٛى١ٕخ: انزؼهًٛخ
 ٚاٌزمب١ٌذ؟ اروش ثْل األىجبق اٌزم١ٍذ٠خ؟

يشدهخ 
 االَطالق

٠غزِّ ئٌٝ 
إٌـ ٠ٚجذٞ 

ا٘زّبِب 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠غ١ت ثغًّ 
ثغ١يخ 
رزشعُ 

إٌّْٝ اٌْبَ 
 ٌٍٕـ

 
 
 

 
١ْ٠ذ ثٕبء 

أؽذاس إٌـ 
إٌّيٛق 
٠غزخٍـ 

اٌم١ُ ٠ًّْٚ 
 ثٙب

 : فٓى انًُطٕق

اٌزٛافً اٌجقشٞ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِز١ٍّْٗ ِِ ِٓ ىشف اٌٍُّْ  (ّبداد ِٓ األٚساط)لشاء إٌـ إٌّيٛق 
. االعزْبٔخ ثبألداء اٌؾظ ؽشوٟ ٚاٌمشائٓ اٌٍغ٠ٛخة

 :انُض انًُطٕق

٠ب : رٛعيذ خبٌزٟ اٌيبٚط ٚعو اٌؾٛػ ِٕبد٠خ,فٟ ٠َٛ سث١ْٟ ِؾّظ ثغجبي األٚساط 
ٚؽ١ئب فؾ١ئب رمذَ عِّ غف١ش . عّْٟ اٌقٛد ٠ب ؽشائش اٌؾٛػ

ِشدد٠ٓ ثأفٛاد , ِٓ إٌغٛح ٚاٌفز١بد ٚاألىفبي اٌٛاؽذ رٍٛ ا٢خش 
 .خ١ش ٠ب الٌخ اٌيبٚط: خبفزخ

أٔزٓ .٠ب ٔغبء. خ١شا ئْ ؽبء اهلل:سدد خبٌزٟ اٌيبٚط ِجزغّخ
 ٠ؾنشْٚ ٌضفبف – سؽّٗ اهلل –رٍّْٓ أْ داس عٟ اٌذساعٟ 

سثٟ , اهلل ٠جبسن : سدد إٌغٛح. اثٕزٙٓ ف١ٍؾخ، ٚوٍٕب ٠ٍُْ ثؾبٌُٙ
 .١ْ٠ٕٕب إلّبٔزُٙ

ٌمبؤٔب غذا فٟ : لبٌذ الٌخ اٌيبٚط ٚاٌضمخ رّأل رمبع١ُ ٚعٙٙب
 .صُ ثْذ غذ ٔغزِّ فٟ فؾٓ داسٞ ٌفزً اٌىغىغٟ,ِٕجِ اٌّبء 

:  أعزًغ ٔأجٛت

 :اخزش ّٕٛأب ِٕبعجب ٌّب عّْذ ِّب ٠ٍٟ

 اٌؾ١بح فٟ األٚساط   ّبداد عىبْ اٌقؾشاء   اٌزْبْٚ ث١ٓ اٌغ١شاْ 

 :رغضئخ إٌـ إٌّيٛق لشاءح ٚئعبثخ ّٓ األعئٍخ
  الٌخ اٌيبٚط – أً٘ اٌمش٠خ وٍُٙ –ؽجبة اٌمش٠خ : رّضٍذ ؽخق١بد إٌـ فٟ

  إٌغبء – األىفبي ٚاٌفز١بد –ؽ١خ اٌمش٠خ 
 أ٠ٓ ٚلْذ أؽذاس إٌـ؟ و١ف وبٔذ ؽبٌخ اٌغٛ؟ 

 و١ف اعزيبّذ الٌخ اٌيبٚط عِّ اٌغ١شاْ؟ ٌّبرا عّْزُٙ؟
 ِبرا ٠ؾذس فٟ ِٕضي عٟ اٌذساعٟ؟ ً٘ فجٍذ إٌغٛح ّشك الٌخ اٌيبٚط؟

 ِبرا لبٌذ إٌغٛح ٌٙب؟ ِزٝ وبْ اٌّّٛذ اٌزٞ ؽذدرٗ الٌخ اٌيبٚط؟ أ٠ٓ؟
 .ِبرا عزفًْ إٌغٛح فٟ ث١ذ الٌخ اٌيبٚط

 :أػجش ػٍ انًشٓذ
 ّذد اٌؾخق١بد اٌَب٘شح فٟ اٌقٛسح؟ أ٠ٓ اعزّْٓ؟ ِٓ ٠زٛعيٙٓ؟

 ٌّبرا اعزّْذ إٌغٛح؟ ّالَ ِب ٠ذي اعزّبّٙٓ؟ 
 :اعزشجبع انًؼهٕيبد

 ئّبدح إٌـ إٌّيٛق ِٓ لجً ثْل اٌزال١ِز ِِ رٛع١ٗ ٚرقؾ١ؼ ِٓ اٌٍُّْ
 :اعزخالص انمٛى يٍ انُض

 ثيشػ أعئٍخ رٛع١ٙ١خ ٠زٛفً اٌزال١ِز ئٌٝ اٌم١ُ 
٠ّزبص ٚىٕٟ ثْبداد ٚرمب١ٌذ أف١ٍخ ٔبثْخ ِٓ رْب١ٌُ د٠ٕٕب اٌؾ١ٕف وبٌزْبْٚ ث١ٓ أفشاد اٌّغزِّ ّٕذ 

 .فزْذ إٌغٛح فٟ إٌّبعجبد أىجبلب رم١ٍذ٠خ وبٌىغىغٟ.اٌؾبعخ

يشدهخ ثُبء 

 انزؼهًبد

٠غزشعِ 
أؽذاس إٌـ 

 إٌّيٛق
 

 .رم٠ُٛ اإلٔغبص

 :إَجبص انُشبط
 72أرزوش ٚأع١ت وشاط إٌؾبىبد ؿ 

 
انزذسٚت 

 ٔ
 االعزضًبس

  



  3 األعجٕع 6انًمطغ  انذٛبح انضمبفٛخ : انًمطغ انزؼهًٛٙ انغُخ انضبنضخ اثزذائٙ
 (أعزًّْ اٌق١غ)رْج١ش ؽفٛٞ انًٛذاٌ 

 انٕادذ رهٕ اٜخش , شٛئب فشٛئب  انظٛغ 

د 45انًذح 

 2انذظخ 

يشكجخ 
انكفبءح 

٠زٛافً ِِ اٌغ١ش، ٠فُٙ ؽذ٠ضٗ 

 
يؤششاد 

انكفبءح 

٠غزخذَ اٌمشائٓ إٌّبعجخ ٌٍغشد، ٠ّْجش ّٓ سأ٠ٗ 
اٌؾخقٟ 

انكفبءح 
انخزبيٛخ 

٠غشُد ؽذصب أياللب ِٓ عٕذاد ِزّٕٛخ فٟ ٚم١ْبد 
رٛاف١ٍخ داٌخ 

٠ْزض ثٍغزٗ، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌزْبْٚ ٚاٌزنبِٓ ٚاًٌّْ انمٛى 
اٌغّبّٟ، ٠شوت والِب ٠زالءَ ِِ ٚم١ْخ اٌزٛافً 

 

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

٠ززوش إٌـ 
إٌّيٛق ٠ٚغ١ت 

 .ّٓ األعئٍخ

 .(ّبداد ِٓ األٚساط )اٌْٛدح ئٌٝ إٌـ إٌّيٛق 
 .٠يشػ اٌٍُّْ أعئٍخ ؽٛي إٌّْٝ اٌْبَ ٌٍٕـ إٌّيٛق

  ٌّبرا عّْذ خبٌزٟ اٌيبٚط إٌغٛح؟ ِبرا فٍْذ إٌغٛح فٟ داس خبٌزٟ اٌيبٚط؟ 

يشدهخ 
 االَطالق

 ٠غ١ت ّٓ األعئٍخ
 
 
 

٠ىزؾف اٌق١غ 
٠ٍٚٛفٙب فٟ عًّ 

 ربِخ إٌّْٝ
 
 
 
 
 

٠ْجش ّٓ اٌّؾب٘ذ 
 ٍِٛفب ِب رٍّْٗ

 
 
 

٠ْجش ٍِٛفب اٌق١غ 
فٟ عًّ ربِخ 

 إٌّْٝ

 انًشدهخ األٔنٗ

 ثٕبء اٌغًّ اٌّؾز٠ٛخ ٍّٝ اٌق١غ اٌّغزٙذفخ ثيشػ األعئٍخ
 و١ف ٔبدد خبٌزٟ اٌيبٚط إٌغٛح؟

 و١ف اعزّْذ إٌغٛح؟ ٚو١ف رمذِٓ ٔؾٛ٘ب؟

  !٠ب ؽشائش اٌؾٛػ  ! ٠ب عبِْٟ اٌقٛد: لبٌذ خبٌزٟ اٌيبٚط

 .انٕادذ رهٕ اٜخش ثذأ عِّ غف١ش ِٓ إٌغٛح ٚاٌفز١بد ٠زمذِٓ شٛئب فشٛئبٚ 

 .ٌُ ٠غزّْٛا دفْخ ٚاؽذحً٘ اعزّْذ إٌغٛح ٚاٌفز١بد ٚاألىفبي دفْخ ٚاؽذح؟
 . اعزّْٛا ؽ١ئب فؾ١ئبئرْ و١ف اعزّْٛا؟ 

 . ٌُ ٠زمذِٛا دفْخ ٚاؽذحً٘ رمذِذ إٌغٛح ئٌٝ خبٌزٟ اٌيبٚط دفْخ ٚاؽذح 
 .رمذِذ إٌغٛح اٌٛاؽذح رٍٛ األخشٜ و١ف رمذِذ إٌغٛح ئٌٝ خبٌزٟ اٌيبٚط 

 . ٔذخً اٌمغُ اٌٛاؽذ رٍٛ ا٢خش و١ف رذخٍٛا اٌمغُ 
 ٠زٛافذ اٌّقٍْٛ ٍّٝ اٌّغغذ اٌٛاؽذ رٍٛ ا٢خش و١ف ٠زٛافذ اٌّقٍْٛ ٍّٝ اٌّغغذ 

 . رغشة اٌؾّظ ؽ١ئب فؾ١ئبو١ف رغشة اٌؾّظ 
 .فؾ١ئب  ٠زْبفٝ اٌّش٠ل ؽ١ئبو١ف ٠زْبفٝ اٌّش٠ل 

  .ِيبٌجخ اٌّز١ٍّْٓ ثز١ٍٛف اٌق١غ فٟ عًّ
 :أعزؼًم انظٛغ

 

يشدهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

٠زذسة ٍّٝ 
اعزّْبي اٌق١غ 

فٟ ٚم١ْبد 
ِؾبثٙخ 
 ٠ٚغزضّش٘ب

  72اٌْٛدح ئٌٝ دفزش األٔؾيخ ٚئٔغبص إٌؾبه أعزًّْ اٌق١غ ؿ 

 

انزذسٚت 
 ٔ

 االعزضًبس

  



  3 األعجٕع 6انًمطغ  انذٛبح انضمبفٛخ : انًمطغ انزؼهًٛٙ انغُخ انضبنضخ اثزذائٙ
 (ئٔزبط ؽفٛٞ)رْج١ش ؽفٛٞ انًٛذاٌ 

اإلَزبط 

 انشفٕ٘ 
 انؼبداد ٔانزمبنٛذ 

د 45انًذح 
 3انذظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
 ٠زٛافً ِِ اٌغ١ش ٠ٚفُٙ ؽذ٠ضٗ

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠غشد لقخ أياللب ِٓ ِؾب٘ذ ِزٍْمخ 

 .ثبٌضمبفخ ٚاٌفْٕٛ
انكفبءح 

انخزبيٛخ 
٠غشُد ؽذصب أياللب ِٓ عٕذاد ِزّٕٛخ فٟ 

 ٚم١ْبد رٛاف١ٍخ داٌخ
٠جؾش ّٓ اٌٍِّْٛخ ٠ٍٚٛفٙب فٟ اٌزْج١ش انمٛى 

 اٌزْبًِ ٚؽغٓ اٌغٛاسداة آاٌؾفٛٞ، ٠زؾٍٝ ة

 

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

. ٠ؾغٓ االعزّبُ
٠غزشعِ أؽذاس 
 إٌـ إٌّيٛق 

 .عّْذ خبٌزٟ اٌيبٚط إٌغٛح فٟ اٌؾٛػ: انغٛـبق
 إٌـ إٌّيٛق: انغُـــذ
 ٌّبرا عّْذ خبٌزٟ اٌيبٚط إٌغٛح؟ ّالَ ٠ذي ٘زا اٌزقشف؟: انزؼهًٛخ

يشدهخ 
 االَطالق

٠ْجش ِْزّذا ٍّٝ 
اٌّؾب٘ذ ٚاألعئٍخ 

 .ِغزّْال اٌق١غ

 :انزؼهًٛخ
عّْذ خبٌزٟ اٌيبٚط ٔغٛح اٌؾٛػ ٌٍم١بَ ٌفزً اٌىغىغٟ ثّٕبعجخ صفبف 

 . ف١ٍؾخ ثٕذ عٟ اٌذساعٟ
 ّالَ ٠ذي ِب لبِذ ثٗ الٌخ اٌيبٚط ٚاٌغ١شاْ؟

 ِب سأ٠ه فٟ رٌه؟ 
 ِب ٘ٛ اًٌّْ اٌزم١ٍذٞ اٌزٞ لبِذ ثٙب إٌغٛح؟

 ِب ٟ٘ اٌٛعبئً اٌزٟ رؾزبعٙب إٌغٛح ٌمزً اٌىغىغٟ؟
 اروش أّّبال رم١ٍذ٠خ أخشٜ رْشفٙب أٚ رؾزٙش ثٙب ِٕيمزه؟ 

 .ىشػ أعئٍخ أخشٜ ٠شا٘ب اٌٍُّْ ِٕبعجخ
 ِبرا رؾب٘ذ فٟ اٌقٛسح؟

 ٌّبرا اعزّْذ إٌغٛح 
 ِّب ٠قِٕ اٌىغىغٟ؟

 ثُ ٠ض٠ٓ ىجك اٌىغىغٟ؟
ِب ٟ٘ إٌّبعجبد اٌزٟ ٠مذَ ف١ٙب اٌىغىغٟ 

 ويجك أعبعٟ؟ ّالَ ٠ذي ٘زا؟
 

 ِب ٟ٘ اٌٛعبئً اٌزٟ رغزًّْ ٌفزً اٌىغىغٟ؟
 أ٠ٓ رغزِّ إٌغٛح فٟ إٌّبعجبد ٌٍم١بَ ثزٌه؟

 ّالَ ٠ذي رغّْٙٓ فٟ إٌّبعجبد؟ 

 

 أروش اٌْبداد ٚاٌزمب١ٌذ األخشٜ رّزبص ثٙب ِٕيمزه؟
 و١ف رزْبْٚ إٌبط ٌٍم١بَ ثٙزٖ اٌْبداد ٚاٌزمب١ٌذ؟

 

يشدهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

 رم٠ُٛ اٌزْج١ش

ثٕبء فمشح ِٓ اٌقٛس اٌغبثمخ ٚرذاٌٚٙب ِب ث١ٓ اٌزال١ِز، رؾذ رٛع١ٗ ٚرقؾ١ؼ ِٓ 
 : اٌٍُّْ

ىٍجذ الٌخ اٌيبٚط ِٓ ٔغبء اٌؾٛػ أْ ٠غزّْٓ ٌمزً اٌىغىغٟ ثّٕبعجخ 
  – سؽّٗ اهلل –صفبف ف١ٍؾخ ثٕذ عٟ اٌذساعٟ 

 فٟ ا١ٌَٛ اٌّؾذد رٛافذد إٌغٛح ٚاٌفز١بد ئٌٝ داس خبٌزٟ اٌيبٚط اٌٛاؽذح رٍٛ 
ا٢خشٜ رؾًّ وً ٚاؽذح ِٕٙب ثْل اٌذل١ك ٚاألدٚاد اٌالصِخ ٌٍفزً ِضً اٌمقْخ 

ٚؽشّٓ فٟ ٍّّٙٓ ٚ٘ٓ . ٚاٌغشاث١ً ٚوٍٙٓ عذ ٚٔؾبه ٌٙزا اًٌّْ اٌخ١شٞ
ٚؽ١ئب فؾ١ئب . ٠شددْ أؽْبسا ٚأغبٟٔ رم١ٍذ٠خ رؾش ٍّٝ اٌزْبْٚ ٚؽغٓ اٌغٛاس

 .ؽزٝ أٔٙذ إٌغٛح فزً وً اٌىغىغٟ اٌالصَ ٌٍضفبف اٌغبسح
ففٟ وً إٌّبعجبد ٠غزِّ إٌغٛح ٚاٌشعبي ٌزمذ٠ُ اٌّغبّذح ٌٍغ١شاْ ففٟ 

ٚفٟ إٌّبعجبد . اٌغٕبصاد ٠مَٛ اٌغ١شاْ ثيٟٙ األوً ألً٘ ا١ٌّذ ٌْذح أ٠بَ
 ......اٌغ١ْذح رزغزِّ إٌغٛح إلّذاد اٌؾٍٜٛ ٚغ١ش٘ب

انزذسٚت 
 ٔاالعزضًبس

  



  3 األعجٕع 6انًمطغ  انذٛبح انضمبفٛخ : انًمطغ انزؼهًٛٙ انغُخ انضبنضخ اثزذائٙ
  ٚاٌزْج١ش اٌىزبثٟفُٙ اٌّىزٛةا١ٌّذاْ 
 وزبثخ+(ئصشاء+فُٙ+أداء)لشاءح إٌؾبه 

 ػبداد يٍ األٔساط 
 د90اٌّذح 

 5 4ٚاٌؾقخ 
ِشوجخ 

اٌىفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ١ْ٠ٚذ ثٕبء اٌٍِّْٛبد 

اٌٛاسدح فٟ إٌـ اٌّىزٛة ٠ٚغزًّْ 
اٌٍِّْٛبد اٌٛاسدح فٟ إٌـ اٌّىزٛة 

 
ِإؽشاد 

اٌىفبءح 
٠ٍزضَ ثمٛاّذ اٌمشاءح اٌقبِزخ ٠ٚؾزشَ ؽشٚه اٌمشاءح 

اٌغٙش٠خ، ٠ؾزشَ ّالِبد اٌٛلف ٠ْٚجش ّٓ فّٙٗ ٌّْبٟٔ 
 إٌـ اٌغشدٞ ٠ٚؾزشَ ؽشٚه اٌْشك

اٌىفبءح 
اٌخزب١ِخ 

٠غزًّْ اٌمشائٓ اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌغ١ش ٌغ٠ٛخ ٌفُٙ ِْبٟٔ 
اٌىٍّبد اٌغذ٠ذح، ٠ىزت اٌؾشٚف وزبثخ ِٕبعجخ ِٓ 

 ؽ١ش اٌؾىً 
٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح ِٓ اٌم١ُ 

 .ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛى١ٕخ

 

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

٠ؾغٓ االعزّبُ 
 .٠ٚغ١ت ّٓ اٌغإاي

 . رضخش ثٍذٔب اٌغضائش ثْذد األىجبق اٌزم١ٍذ٠خ اٌؾ١ٙخ: انغٛبق
 .رقٛساد اٌزال١ِز: انغُذ

 ّذد ثْل األىجبق اٌزم١ٍذ٠خ؟ ِب ٘ٛ ىجمه اٌزم١ٍذٞ اٌّفنً؟ :انزؼهًٛخ

يشدهخ 
 االَطالق

 ٠ْجش ّٓ اٌقٛس
 
 

٠ٍزضَ ثمٛاّذ اٌمشاءح 
 اٌقبِزخ

 
 
 

٠ىزؾف اٌؾخق١بد 
 ٠ْٚجش ّٕٙب

 
 

٠غزِّ ٠ٚجذٞ 
 ا٘زّبِب

 
 

٠ؾزشَ ؽشٚه اٌمشاءح 
 اٌغٙش٠خ

 
 
 

٠ٚمشأ لشاءح ع١ٍّخ 
 ِغزشعٍخ

 
 
 

٠ٍٛف اٌىٍّبد 
 اٌغذ٠ذح فٟ عًّ

 
 
 

 ٠غ١ت ّٓ األعئٍخ

  ِٚالؽَخ اٌقٛسح اٌّقبؽجخ ٌٍٕـ103فزؼ اٌىزبة ؿ 
 ِبرا رؾب٘ذ فٟ اٌقٛسح؟ ِبرا رفًْ إٌغٛح؟

 ِب ٟ٘ األٚأٟ اٌزٟ رغزٍّْٙب إٌغٛح؟
  أ٠ٓ رغزِّ إٌغٛح؟ ِٓ ٠غبّذ٘ٓ؟ 

 رغغ١ً رٛلْبد اٌزال١ِز ّٓ ِٛمُٛ إٌـ
 .رشن فغؾخ ٌٍزال١ِز ٌٍمشاءح اٌقبِزخ

 أ٠ٓ عشد أؽبدس اٌمقخ؟
 ِٓ ؽخق١برٙب؟

 :لنذ ع١ش٠ٓ ّيٍزٙب فٟ
 األٚساط اٌّذ٠ٕخ ثغىشح 

لشاءح إٌـ لشاءح ّٔٛرع١خ ِٓ ىشف اٌٍُّْ 
 ِغزّْال اإل٠ؾبء ٌزمش٠ت إٌّْٝ

٠جذأ ثبٌّزّى١ٕٓ ؽزٝ ال ٠ذفِ )فمشح/ِيبٌجخ اٌزال١ِز ثبٌزذاٚي ٍّٝ اٌمشاءح، فمشح
 (اٌّزأخش٠ٓ ئٌٝ اسرىبة األخيبء

 رز١ًٌ اٌقْٛثبد أصٕبء اٌمشاءح ٚؽشػ اٌّفشداد اٌغذ٠ذح 
 ششدٓب  انكهًخ  ششدٓب انكهًخ

 اٌْب١ٌخ اٌّشرفْخ  اٌؾبِخخ   أٔؾبء  أسعبء 

 ىجمخ ِٓ اٌغ١ٍذ  اٌقم١ِ   رق١ٕفٗ ٚفقٍٗ فشصٖ

 ٌؾُ ٍِّؼ ِٚغفف  اٌٍؾُ اٌّمذد   اٌغبؽبد اٌخنشاء اٌّشٚط 

 رمب١ٌذ رْٛدٔب ٍّٝ فٍْٙب  ّبداد   سائؾزٙب رْجك 

: اثؾش فٟ إٌـ ّٓ إٌّْٝ إٌّبعت ٌٍْجبسح
 .٠زٕب ِىزٌ ثبٌضائش٠ٓ ٚاٌضائشاد

 .ِٕبلؾخ اٌزال١ِز ّٓ فؾٜٛ إٌـ ٚإٌّْٝ اٌَب٘شٞ ٌٗ ثبألعئٍخ إٌّبعجخ
 .104ؿ  (ألشأ ٚأفُٙ)األعئٍخ ِشافمخ ٌٍٕـ

 ٌّبرا لقذد ع١ش٠ٓ ٘زٖ إٌّيمخ؟
 ِبرا ىٍجذ اٌغذح ِٓ ؽف١ذرٙب؟ ٌّبرا؟ و١ف وبْ إٌّضي ّٕذِب ّبدد ع١ش٠ٓ؟ 

 ِب ٘ٛ اٌيجك اٌزٞ ؽنشرٗ اٌغذح ٚلذ اٌغزاء؟ ٌّبرا رمَٛ إٌغٛح ثفزً اٌىغىغٟ؟

 :أصش٘ نغزٙ

 

يشدهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

 

٠ٕغخ اٌفمشح ِؾزشِب 
 سعُ اٌؾشف

 
 .٠ٕغض إٌؾبه

 .ىشػ أعئٍخ أخشٜ لقذ اإلٌّبَ ثبٌّٛمُٛ
  72ئٔغبص إٌؾبه أفُٙ ٚأع١ت وشاط إٌؾبىبد ؿ 

  ٔغخ اٌفمشح األٌٚٝ –ً + وزبثخ ه 

انزذسٚت 
 ٔاالعزضًبس

  



  3 األعجٕع 6انًمطغ  انذٛبح انضمبفٛخ : انًمطغ انزؼهًٛٙ انغُخ انضبنضخ اثزذائٙ
فُٙ اٌّىزٛة انًٛذاٌ 
ٔؾ٠ٛخ   رشاو١ت+(رّْك فٟ إٌـ)لشاءحانُشبط 

 إال ٔعٕٖ + ػبداد يٍ األٔساط 
 د90انًذح 

 7 6ٚانذظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ١ْ٠ٚذ ثٕبء اٌٍِّْٛخ اٌٛاسدح فٟ إٌـ 

 ٠زؾىُ فٟ ِغز٠ٛبد اٌٍغخ اٌىزبث١خٚاٌّىزٛة، 

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ْجش ّٓ فّٙٗ ٌّْبٟٔ إٌـ ٠ٚغزضّشٖ 
فٟ اوزغبة اٌَٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ اٌّخزٍفخ 

انكفبءح 
انخزبيٛخ 

أدٚاد ٠زّْك فٟ اٌفُٙ، ٠زْشف ٍّٝ 
 . االعزضٕبء ئال ٚعٜٛ

٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ انمٛى 
 اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛى١ٕخ

 

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

٠غ١ت ؽف٠ٛب ّٓ 
 .األعئٍخ

. اٌْٛدح ئٌٝ إٌـ اٌّمشٚء ٚىشػ أعئٍخ ؽٛي إٌّْٝ اٌَب٘شٞ ٌٍٕـ
 ٌّبرا اعزّْذ إٌغٛح فٟ ِٕضي اٌغذح؟ ّالَ ٠ذي ٘زا اٌزقشف؟

يشدهخ 
 االَطالق

٠غزِّ ٠ٚجذٞ 
 ا٘زّبِب

 
 

٠مشأ فمشاد ِٓ 
إٌـ لشاءح 
فؾ١ؾخ 

 
 

ع١ت ّٓ ة
األعئٍخ 

 
 

٠ٍٛف اٌىٍّبد 
اٌغذ٠ذح فٟ عًّ 

 ربِخ إٌّْٝ
 
 

أدٚاد ٠ىزؾف 
االعزضٕبء ٠ٍٚٛفٙب 

 ر١ٍٛفب فؾ١ؾب
 
 

٠ٍٛف أدٚاد 
االعزضٕبء فٟ 

عًّ ربِخ 
 .إٌّْٝ

 (رؼًك فٙ انُض+أداءلشاءح )انًشدهخ األٔنٗ 

٠ْٛد اٌٍُّْ ئٌٝ إٌـ ٠ٚمشأٖ وبِال لشاءح عٙش٠خ ِغزشعٍخ 
 (رغغ١ذ األ٘ذاف اٌؾظ ؽشو١خ) ِٓ ىشف اٌّز١ٍّْٓ ر١ٍٙب لشاءح عٙش٠خ ِْجشح

. ٠يشػ اٌٍُّْ أعئٍخ اٌزّْك فٟ ِْٕٝ إٌـ
 ِب ٟ٘ اٌْبدح اٌزٟ ٠ؾزٙش ثٙب أً٘ إٌّيمخ؟

 ً٘ رٛعذ ٘زٖ اٌْبداد فٟ ِٕيمزه أ٠نب؟
 و١ف رمبعّذ إٌغٛح األدٚاس ث١ٕٙٓ؟ ِب ٟ٘ اٌٛعبئً اٌّغزٍّْخ فٟ فزً اٌىغىغٝ؟ 

 .ؽشػ ثْل اٌىٍّبد اٌغذ٠ذح ٚر١ٍٛفٙب فٟ عًّ
 (ثُبء انفمشح أٔ انجًهخ انًزضًُخ انظبْشح انُذٕٚخ)انًشدهخ انضبَٛخ

 .اٌغًّ اٌّؾز٠ٛخ اٌَب٘شحاٌْٛدح ئٌٝ إٌـ اٌّمشٚء ٚىشػ أعئٍخ ٘بدفخ ٌجٕبء 
 ِب ٘ٛ اٌيجك اٌزٞ ؽنشرٗ اٌغذح؟ ً٘ ٠ؾنش ا١ٌْؼ دْٚ خنبس ٌٚؾُ ِمذد؟

 ثبٌخنبس إالرؾنش اٌغذح ِأدثخ اٌغزاء اٌزٟ رزّضً فٟ ىجك ا١ٌْؼ اٌزٞ ال ٠ؾنش 
 .ٚليِ اٌٍؾُ اٌّمذد

 . اٌق١غخ ثٍْٛ ِغب٠ش ٍّٝ اٌغجٛسح ٚر٠ٍٛٓاٌغًّوزبثخ 
. ِشاعْخ عش٠ْخ ؽٛي ِب رُ دساعزٗ ِٓ خالي اٌغًّ

 رؾنش اٌغذح ِأدثخ اٌغزاء؟: ِب ُٔٛ اٌغٍّخ
 -  ثـ – فٟ اعزخشط ِٓ إٌـ ؽشف عش ٚاوزجٗ ٍّٝ ٌٛؽزه 

 . ؽشف (ؽشف -  فًْ–اعُ )ِب ُٔٛ اٌىٍّبد اٌٍّٛٔخ 
 ال - ُْٔ : ً٘ أعزي١ِ أْ أؽنش ىجك ا١ٌْؼ ثذْٚ خنبس ٌٚؾُ ِمذد

  ئال ِب ٘ٛ اٌؾشف اٌزٞ ّٛك ال 
 . ٌالعزضٕبءِزٝ اعزًّْ ئال 

 . عٟ ِؾفًّٛبئٍَخ إالٌجذ وً ٔغبء اٌمش٠خ اٌذّٛح : ِضً
 . فغ١شعذٞ عٕٖ خشط وً اٌمي١ِ ئٌٝ اٌّشّٝ 

  ِٕقٛة ِب ٟ٘ ؽشوخ االعُ اٌزٞ ٠ٍٟ ئال 
  ِغشٚس ِب ٟ٘ ؽشوخ االعُ اٌزٞ ٠ٍٟ عٜٛ 

 :إعزُزبط انخالطخ ٔرذُٔٚٓب

إال وسىي مه أدوات االستثىاء وَسمً االسم الذٌ َلُهما المستثىً وَكىن مجزورا بعد سىي 

 .ومىصىب بعد إال
 :رذسٚت

 فٟ اٌّىبْ إٌّبعت  (عٜٛ(أٚ (ئال(مِ 

ٌََْٚذ- َٕب ًُ َر َِٛح ُو ٌَْغَزاَء إٌِّْغ ٌِْزٟ....ا ُْٚط َخب  .اٌَيب
َْ اٌّبمٟ ُصْسٔب اٌؾَِّزبِء ِفٟ- ْٟ ....اٌغٕٛة ا ُُِذ ََٕز  .رّٕشاعذ ٚرٕذٚف َِِذ٠

ُٓ َلَيَفْذ- َِ ْٔغِش٠ ١ِّ َ٘بِس ََٔجبَربِد َع ِْٛو١ََخ، فَمْذ إٌََّجبَربِد.....اٌؾمً ََٚأْص َٙب اٌؾَّ  .َوِض١ًشا َأَخبَفْز

  ِيبٌجخ اٌّز١ٍّْٓ ثز١ٍٛف أدٚاد االعزضٕبء فٟ عًّ

 أفؼبل 

٠غ١ت ّٓ 
اعزٕبدا  األعئٍخ

ئٌٝ رقٛسارٗ 
 

 .٠ٕغض إٌؾبه

  أٔظف إال ٔع69ٖٕإَجبص انزطجٛك ػهٗ كشاط األَشطخ ص 
 عٜٛ (أٚ  (ئال ( الشأ اٌفمشح صُ مِ 

ّبئٍخ ّّزٟ ر٘ج١خ اٌغبوٕخ ثّذ٠ٕخ  اٌج١ل ......ؽنش اٌغ١ِّ صفبف اثٕخ ّّزٟ ص٠ٕخ 
ثْل ......فىً اٌيشق اٌشاثيخ عٙخ اٌغشة ثبٌؾشق وبٔذ ِميّٛخ, رشاوُ اٌضٍٛط ثغجت

عذرٟ وبٔذ لٍمخ ٍّٝ ....... ِشؽٕب ٚسلقٕب .إٌّبفز اٌّإد٠خ ئٌٝ ٚال٠بد اٌغٕٛة

  .ٚرزقً ثٙب لقذ االىّئٕبْ ١ٍّٙب........ ّّزٟ فّب وبٔذ رّش عبّخ ٚاؽذح 

انزذسٚت 
 ٔاالعزضًبس

  



  3 األعجٕع 6انًمطغ  انذٛبح انضمبفٛخ : انًمطغ انزؼهًٛٙ انغُخ انضبنضخ اثزذائٙ
فُٙ اٌّىزٛة انًٛذاٌ 
 ئِالء  +(أداء ٚفُٙ)لشاءح انُشبط 

 األنف انهُٛخ فٙ األعًبء + انًغشح 
د 90انًذح 

 9 8ٚانذظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ١ْ٠ٚذ ثٕبء اٌٍِّْٛخ اٌٛاسدح 

فٟ إٌـ اٌّىزٛة، ٠زؾىُ فٟ 
 .ِغز٠ٛبد اٌٍغخ اٌىزبث١خ

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ْجش ّٓ فّٙٗ ٌّْبٟٔ إٌـ ٠ٕٚيك اٌؾشٚف ِٓ 

األٌف ا١ٌٍٕخ ٠زْشف ٍّٝ ِٚخبسعٙب اٌقؾ١ؾخ، 
 . فٟ األعّبء ٠ٚىزجٙب وزبثخ فؾ١ؾخ

انكفبءح 
انخزبيٛخ 

٠مشأ ٔقٛفب ِٓ ِخزٍف األّٔبه، ِِ اٌزشو١ض ٍّٝ 
إٌّو اٌغشدٞ، ٚرزىّْٛ ِٓ عّز١ٓ ئٌٝ صّب١ٔٓ 
وٍّخ أغٍجٙب ِؾىٌٛخ، لشاءح ع١ٍّخ ٠ٚفّٙٙب 

٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح انمٛى 
ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛى١ٕخ 

 

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

٠غ١ت ّٓ 
 .األعئٍخ

اٌْٛدح ئٌٝ إٌـ اٌّمشٚء ٚرٍخ١قٗ ثأعئٍخ ٘بدفخ 
 ثّب ٚففذ ع١ش٠ٓ عذرٙب؟ ٌّبرا؟ 

يشدهخ 
 االَطالق

٠ىزؾف 
اٌؾخق١بد ٠ْٚجش 

ّٕٙب 
 
 

 ِٓ إٌـ ح٠مشأ فمش
لشاءح ع١ٍّخ 
ِٚغزشعٍخ 

 
 

٠غ١ت ّٓ األعئٍخ 
 
 

٠زْشف ٍّٝ أعّبء 
 .اإلؽبسح

 
 

٠ٍٛف أعّبء 
اإلؽبسح ر١ٍٛفب 

 فؾ١ؾب
 
 

٠غزٕزظ لبّذح 
 ِخزقشح

 (داء ٔفٓىألشاءح )انًشدهخ األٔنٗ
.  ٚلشاءح إٌـ لشاءح فبِزخ٠103يٍت اٌٍُّْ ِٓ اٌزال١ِز فزؼ اٌىزت ؿ 

 (رغغ١ذ األ٘ذاف اٌؾظ ؽشو١خ)ِْجشح ٌألعزبر ر١ٍٙب لشاءح عٙش٠خ
٠فغؼ األعزبر اٌّغبي ٌٍّز١ٍّْٓ ٌألداء ِشوضا ٍّٝ ؽغٓ اٌمشاءح ٚعٛدرٙب، ٍّٚٝ ِٓ ٌُ ٠مشأ 

. فٟ اٌؾقز١ٓ اٌغبثمز١ٓ
 .٠يشػ اٌٍُّْ األعئٍخ

 أ٠ٓ خشعذ ع١ش٠ٓ؟ ِبرا ؽىٍذ ِٓ األص٘بس؟
 ٌّٓ لذِذ ثبلخ األص٘بس؟ ثّب ٚففذ عذرٙب؟ 

 ً٘ أّغت ٘زا اٌزقشف إٌغٛح؟ ٚأٔذ ً٘ أّغجه؟ ٌّبرا؟ 
 .ِيبٌجخ اٌزال١ِز ثزؾذ٠ذ ّذد فمشاد إٌـ ٚئّيبء ّٕٛاْ ٌىً فمشح

( األعًبء انًٕطٕنخ انفمشح أٔ انجًم انًزضًُخ  ثُبء)انًشدهخ انضبَٛخ
 .اٌْٛدح ئٌٝ إٌـ اٌّمشٚء ٚثٕبء اٌغًّ ثيشػ أعئٍخ ٘بدفخ

 ٚففذ ع١ش٠ٓ عذرٙب ثبٌٕؾٍخ إٌؾ١يخ ٚلذِذ ٌٙب ٘ذ٠خ ِبرا لبٌذ ٌٙب؟ 

 
 لشاءح اٌغًّ ِٓ ىشف اٌٍُّْ ٚثْل اٌزال١ِز

 :ِالؽَخ اٌىٍّخ اٌٍّٛٔخ ِٕٚبلؾخ ّٔٛٙب
 . اعُ ئؽبسحِبرا ٔغّٟ اٌىٍّخ اٌٍّٛٔخ 

  اٌّإٔش  (اٌّإٔش(أَ  (ٌٍّزوش (اعزٍّْٕب ٘زٖ 

 . ٌٍّفشداٌّفشد أَ اٌّضٕٝ أَ اٌغِّ : اعزٍّْٕب ٘زٖ ي
 .اٌزذسط فٟ ثبلٟ أعّبء اإلؽبسح

 : ِٓ أعّبء اإلؽبسح
  أىفبيْؤالء   ىفالْ ْزاٌ  ىفً ْزا

  ٘إالء فز١بد  ٘بربْ فزبربْ ٘زٖ فزبح 

 : رذسٚت
 .ِيبٌجخ اٌزال١ِز ثز١ٍٛف أعّبء اإلؽبسح فٟ عًّ

 :انخالطخ
 هذا للمفزد المذكز وهذي للمفزد المؤوث : استعمل أسماء اإلشارة كالتالٍ

 .وهذان للمثىً المذكز وهاتان للمثىً المؤوث وهؤالء للجمع المذكز والمؤوث

يشدهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

٠ٍٛف األعّبء 
اٌّٛفٌٛخ ر١ٍٛفب 

 فؾ١ؾب

 73 انُشبط أٔظف األعًبء انًٕطٕنخ كشاػ األَشطخ ص إَجبص
 : ؽٛي ئٌٝ اٌّإٔش

 ............٘إالء ِزْبْٚٔٛ -  ...........٘زا سعً ٔؾ١و 
 .......٘زا وجؼ -  .......٘زاْ ٌٚذاْ ّيٛفبْ 

 .٘إالء, ٘زاْ , ٘بربْ , ٘زٖ , ٘زا : أوًّ ثبعُ ئؽبسح ِٕبعت

رفٛساْ اٌىغىظ ...........رغشثً ٚ........... إٌغٛح ِغزّْبد ٌفزً اٌىغىغٟ ف

 .فٙٛ عذٞ عبء ١ٌؾشة لٙٛح اٌّغبء......... أِب, اٌّفزٛي 

انزذسٚت 
 ٔ

 االعزضًبس

  



  3 األعجٕع 6انًمطغ  انذٛبح انضمبفٛخ : انًمطغ انزؼهًٛٙ انغُخ انضبنضخ اثزذائٙ
اٌزْج١ش اٌىزبثٟ فُٙ اٌّىزٛة ٚانًٛذاٌ 
رْج١ش وزبثٟ  +(فُٙ ٚأداء)لشاءحانُشبط 

 د90انًذح 
 11 10ٚانذظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠م١ُ ِنّْٛ إٌـ اٌّىزٛة، ٠زؾىُ 

فٟ ِغز٠ٛبد اٌٍغخ اٌىزبث١خ ٠ٕٚزظ 
ِٕقٛفبد ؽغت ٚم١ْخ اٌزٛافً 

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ٍٛف ِْغّٗ اٌٍغٛٞ إٌّبعت ٠َُٕٚ 

ئٔزبعٗ ٚفك إٌّو اٌغشدٞ 
انكفبءح 

انخزبيٛخ 
٠َُٕ ئٔزبعٗ ٚفك ّٔو إٌـ اٌغشدٞ 

٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ انمٛى 
اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛى١ٕخ 

  

 انًشادم انٕضؼٛبد انزؼهًٛخ ٔانُشبط انًمزشح انزمٕٚى

٠ززوش أؽذاس 
إٌـ اٌّمشٚء 

 ٠ٍٚخقٙب

رٍخ١ـ إٌـ اٌّمشٚء ثأعئٍخ ِٛعٙخ 
 ِب ٟ٘ اٌٛعجخ اٌزٟ أؽنشرٙب اٌؾذح؟ ثّب رؾنش؟

كٛف 
يشدهخ 
 االَطالق

٠غزِّ ٠ٚجذٞ 
ا٘زّبِب ٠مشأ 
فمشح لشاءح 

ِْجشح 
 ِغزشعٍخ

 
 
 

٠غزخٍـ 
اٌم١ّخ 
 األخالل١خ
 ٠ًّْٚ ثٙب

 
 
 

٠ؾذد ّٕبفش 
 اٌغشد

 
 
 

٠شرت أفىبسٖ 
٠ٕٚغض اٌمقخ 

فٟ ؽىً ؽٛاس 
 ِغشؽٟ

 لشاءح : انًشدهخ األٔنٗ
 .لشاءح إٌـ لشاءح ِْجشح ِٓ ىشف اٌٍُّْ 103ٚاٌْٛدح ئٌٝ إٌـ اٌّىزٛة ؿ 

 .لشاءاد فشد٠خ ٚافشح ِٓ ثْل اٌزال١ِز
 ىشػ أعئٍخ العزخالؿ اٌم١ّخ 

 ٌّبرا اعزّْذ إٌغٛح فٟ ث١ذ اٌغذح؟ ِب ٘ٛ اٌيجك اٌزٞ أّذرٗ اٌغذح؟ 
 ّالَ ٠ذي اعزّبُ إٌغٛح؟

ِٓ ّبداد ثالدٞ أْ رغزِّ إٌغٛح ٌّغبّذح ثْنٙٓ اٌجْل ِضال ٌفزً اٌىغىغٟ 
ف١غت ١ٍّٕب اٌّؾبفَخ ٍّٝ ٘زٖ . ٚئّذاد أىجبق رم١ٍذ٠خ وب١ٌْؼ ٚاٌؾ٠ٍٛبد اٌزم١ٍذ٠خ

 اٌزمب١ٌذ
 . إٌبثْخ ِٓ ل١ُ د٠ٕٕب اإلعالِٟ

 .وزبثخ اٌم١ّخ اٌخٍم١خ ٍّٝ اٌغجٛسح لشاءرٙب ِٚيبٌجخ اٌزال١ِز اٌزؾٍٟ ثٙب
 انزذسٚت ػهٗ انزؼجٛش انكزبثٙ: انًشدهخ انضبَٛخ

 
 .اٌزال١ِز ٚلشاءح اٌز١ٍّْبد ِٓ ىشف اٌٍُّْ ٚثْل رف٠ٛظ اٌزال١ِز

 ؽذد ؽخق١بد اٌمقخ؟ أ٠ٓ ٚلْذ أؽذاس ٘زٖ اٌمقخ؟
 ِب را فًْ األفذلبء فٟ اٌّضسّخ؟ ٍّٝ ِب ارفك األفذلبء؟ ٌّبرا؟ 

 ِبرا ىٍجذ اٌذعبعخ ِٓ أفذلبئٙب؟ ً٘ ٚافك األفذلبء ٍّٝ ىٍجٙب؟ 
 و١ف وبٔذ ؽبٌخ اٌغٛ فٟ اٌؾزبء؟ ً٘ رنشس األفذلبء ِٓ رٌه؟ ٌّبرا؟ 

يشدهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

 رم٠ُٛ اإلٔغبص

 رٛع١ٗ اٌزال١ِز ٚسثو اإلٔزبط ثبٌٕـ إٌّيٛق ٚاإلٔزبط اٌؾفٛٞ ٚإٌـ اٌّىزٛة 
 ثبالعزْبٔخ ثبٌغذٚي ٚثزٛع١ٗ اٌٍُّْ ٠مَٛ اٌزال١ِز ثبٔغبص اٌؾٛاس اٌّغشؽٟ 

٠ذٚس اٌؾٛاس ؽٛي اٌّؾٙذ اٌضبٟٔ اٌّؾٙذ األٚي ؽخق١بد اي
 اٌشاٚٞ

 اٌذعبعخ
 اٌميخ

 اٌْقفٛس

فٟ اٌّضسّخ 
األفذلبء اٌضالصخ 

٠جْٕٛ ِٕضال 
٠ٚزمبعّْٛ 

 األدٚاس

األفذلبء اٌضالصخ فٟ 
إٌّضي ٠ّْْٕٛ 

ثبٌذفء أِبَ ىبٌٚخ 
اٌيْبَ ٚاألِيبس رٕضي 
 ٚاٌش٠بػ رْقف خبسعٗ

اًٌّْ اٌزٞ اخزبسرٗ وً 
 ؽخق١خ

الزشاػ وً ؽخق١خ ٌفىشح 
 ؽٛي اٌزؾن١ش ٌفقً اٌؾزبء
فشؽزُٙ ثّب رٛفٍٛا ئ١ٌٗ ِٓ 

  ٔز١غخ

انزذسٚت 
 ٔ

 االعزضًبس

 
 



  انذُبح انثقبفُخ:  انسبدسانًقطع انزعهًٍُ
 فُٙ إٌّـٛق ٚاٌزؼج١ش اٌشفٛٞانًُذاٌ 
 أعجٛع اإلدِبط انُشبط

 (إدِبط فٟ ا١ٌّذاْ اٌٛاؽذ)
د 90انًذح 

 2 1ٚانذصخ 
يزكجخ 

انكفبءح 
٠شد اعزغبثخ ٌّب ٠غّغ، ٠زفبػً ِغ إٌض 

إٌّـٛق، ٠م١ُ ِؼّْٛ إٌض إٌّـٛق 

 
يؤشزاد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ فٟ ؽً 

 ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثئٔغبص األٔشـخ فشد٠ب ٚعّبػ١ب
انكفبءح 

انخزبيُخ 
٠غٕذ ِٛاسدٖ وزبث١ب، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب 

 رٛظ١فب ع١ٍّب
٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌّغؤ١ٌٚخ انقُى 

٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ اٌغّبػٟ 
 ٠ٚزٛاطً ِغ اٌغ١ش

 

 انًزادم انىضعُبد انزعهًُخ وانُشبط انًقززح و انزقىَى

٠غززوش ػٕب٠ٚٓ 
 إٌظٛص 

أرّٕٝ أْ أرؼٍُ، ِزؼخ اٌؼشع، )٠ُغّغ اٌّؼٍُ ِزؼ١ٍّٗ إٌظٛص إٌّـٛلخ اٌضالصخ ٌٍّمـغ 
ٚأصٕبء رٌه ٠غت اٌزٛاطً اٌجظشٞ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِزؼ١ٍّٗ ِغ االعزؼبٔخ ثبألداء  (ػبداد ِٓ األٚساط

. اٌؾظ ؽشوٟ ٚاٌمشائٓ اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌغ١ش ٌغ٠ٛخ
خ  روشٟٚٔ ثؼٕب٠ٚٓ إٌظٛص :انزعهًُخ

ده
ز
ي

ق
ال

ط
الَ

ا
 

 
٠غ١ت ػٓ 
األعئٍخ 

٠ٚغززوش اٌم١ُ 
 ٠ٚؼًّ ثٙب 

 
 

٠غزشعغ اٌظ١غ 
٠ٚٛظفٙب فٟ 

 ربِخ عًّ
 اٌّؼٕٝ 

 
 
 
 
 
 
 

٠ٕغض األٔشـخ 
. اٌّمزشؽخ

 
 
 
 
 

٠ؾذد خـبؿخ 
 اٌغشد 

 إديبج فهى انًكزىة : انًزدهخ األونً
 ؿشػ أعئٍخ ؽٛي إٌظٛص اٌضالس ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ عبٔت اٌم١ُ 

 أرًًُ أٌ أرعهى: إٌض األٚي
 ِبرا وبٔذ رفؼً أٚلبد فشاغٙب؟-  ٌّبرا ٌُ رٍزؾك داع١ٓ ثبٌّذسعخ؟ -
 ِبرا وبٔذ رزّٕٝ أْ رظ١ش ػٕذِب رىجش؟ -  و١ف رؼٍّذ ثؼغ اٌؾشٚف ٚاٌىٍّبد؟ -

 يزعخ انعزض: إٌض اٌضبٟٔ
 و١ف رمبرفذ اٌىالَ ثبٌىشاد؟-  أ٠ٓ ٔظجذ خ١ّخ اٌغ١شن؟ -
 و١ف غبدسد اٌفزبح اٌّىبْ؟-  ٌّٓ وبْ ٠ظغٟ اٌف١ً؟ -

 عبداد يٍ األوراس: إٌض اٌضبٌش
 ِبرا ع١ؾذس فٟ ِٕضي عٟ اٌذساعٟ؟-  و١ف عّؼذ خبٌزٟ ؿبٚٚط اٌغ١شاْ؟ -
 ٚأ٠ٓ ع١ىْٛ اٌٍمبء اٌضبٟٔ؟ ٌّبرا؟-  أ٠ٓ ع١ىْٛ اٌٍمبء األٚي؟ ٌّبرا؟ -

 إديبج انصُغ : انًزدهخ انثبَُخ
. أعئٍخ العزخشاط اٌظ١غ اٌّذسٚعخ ٚرٛظ١فٙب فٟ عًّ ربِخ اٌّؼٕٝؿشػ 

أثٛ٘ب ٠غبٌغٙب وً ١ٌٍخ  كبٌ ِبرا وبْ ٠فؼً األة ٌذاع١ٓ وً ١ٌٍخ؟  -1
 رؾفظ ثغشػخ كبَذ و١ف وبٔذ رزبثغ ٘زٖ اٌذسٚط؟ 

  اٌؼشع شؼشد ثبٌذ٘شخثذأ ٌّب ِزٝ شؼشد اٌفزبح ثبٌذ٘شخ؟  -2
 األعٛد اٌششعخ رمفض داخً ؽٍمخ ِٓ ٔبس شزعذ ِبرا فؼٍذ األعٛد؟ 
  اٌىالة رزمبرف اٌىشح ثأسعٍٙبأخذد ِبرا فؼٍذ اٌىالة؟ 

 ٌّب ٔبدد خبٌزٟ اٌـبٚٚط ػٍٝ إٌغٛح، ِبرا فؼٍٓ؟ اعزّؼٓ ٌٚج١ٓ إٌذاء -3

 انىادذح رهى األخزي ثذأد إٌغٛح ٠زمذِٓ شُئب فشُئب و١ف اعزّؼٓ؟  -4
   .رٛظ١ف اٌظ١غ فٟ عًّ ربِخ اٌّؼٕٝ ِٓ ؿشف اٌّزؼ١ٍّٓ ثزٛع١ٗ ِٓ اٌّؼٍُ

 (74، 70، 66) اٌظفؾبد إٔغبص األٔشـخ اٌّمزشؽخ فٟ وشاط إٌشبؿبد ٌغخ ػشث١خ

 

 

 

 
 إَزبج شقىٌ :انًزدهخ انثبنثخ

داع١ٓ ٌُ رفشػ ثبٌّذسعخ ألٔٙب رغىٓ فٟ ِٕـمخ ِؼضٌٚخ ٚال رغزمش ػبئٍزٙب فٟ : انسُذ
ِىبْ صبثذ، وبٔذ رؾٍُ ثبٌذخٛي ٌٍّذسعخ، ٚرأرٝ ٌٙب رٌه ٌّب صاسد خبٌزٙب فٟ ٚعؾ ِذ٠ٕخ 

 .رّٕشاعذ ٚص٠بسرٙب ٌٍّذسعخ ِغ اثٓ خبٌزٙب
ثٕبء ػٍٝ رٌه، رظٛس ِبرا عزفؼً داع١ٓ ػٕذ خبٌزٙب، ِبرا عزضٚس ِغ اثٓ خبٌزٙب، :  انُعهًُخ

 ...ِبرا عزشب٘ذ فٟ اٌّذسعخ،  و١ف عززؼبًِ ِغ اٌزال١ِز؟ و١ف عزخزجش٘ب اٌّؼٍّخ

د
ًب

عه
نز

 ا
بء

ثُ
خ 

ده
ز
ي

 

٠زؼشف ػٍٝ 
. اٌّششٚع

٠ؾؼش اٌٛعبئً 
 .اٌالصِخ

. ُأَجز يشزوعٍ
 108 ٚاٌؾبعخ ٌٍّششٚع صرف٠ٛظ اٌزال١ِز إٌٝ أفٛاط ؽغت اٌؼذد 
 رؼ١١ٓ اٌىبرت ٚاألػؼبء .
 ٖاٌزؼش٠ف ثبٌّششٚع ٚاٌٛعبئً اٌالصِخ إلػذاد .
 إػذاد اٌظفؾخ اٌزٟ ٠ُىزت ػ١ٍٙب اٌّششٚع .

ت 
رَ

ذ
نز

ا

بر
ً

زث
س
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وا

   



  انذُبح انثقبفُخ:  انسبدسانًقطع انزعهًٍُ
 .فُٙ اٌّىزٛة ٚاٌزؼج١ش اٌىزبثٟانًُذاٌ 
 أعجٛع اإلدِبط انُشبط

 (إدِبط فٟ ا١ٌّذاْ اٌٛاؽذ)
 د90انًذح 

 4 3ٚانذصخ 
يزكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛخ 

 اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة

 
يؤشزاد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ فٟ ؽً 

 .ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثئٔغبص األٔشـخ فشد٠ب ٚعّبػ١ب
انكفبءح 

انخزبيُخ 
٠غٕذ ِٛاسدٖ وزبث١ب، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب رٛظ١فب 

. ع١ٍّب
٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌّغؤ١ٌٚخ انقُى 

٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً 
 .ِغ اٌغ١ش

 

 انًزادم انىضعُبد انزعهًُخ وانُشبط انًقززح انزقىَى

إٌظٛص ٠ززوش 
 .اٌّىزٛثخ

٠غ١ت ػٓ 
 .اٌغؤاي

 لشأٔب فٟ األعبث١غ اٌضالصخ اٌّبػ١خ صالصخ ٔظٛص: انسُبق
 إٌظٛص اٌضالصخ: انسُذ

 روشٟٚٔ ثؼٕب٠ٚٓ ٘زٖ إٌظٛص: انزعهًُخ

يزدهخ 
 االَطالق

 
٠غزّغ ٌمشاءح 
اٌّؼٍُ ٠ٚجذٞ 

 ا٘زّبِب 
 
 

٠غ١ت ػٓ 
 األعئٍخ 

 
 

٠غززوش اٌم١ُ 
 ٠ٚؼًّ ثٙب 
٠مشأ لشاءح 
ع١ٍّخ 

 ِغزشعٍخ 
 
 

٠ٕغض األٔشـخ 
 .اٌّمزشؽخ

  (ثبٌزٕبٚة)٠مشأ اٌّؼٍُ إٌظٛص اٌّىزٛثخ لشاءح عٙش٠خ. 
 لشاءاد فشد٠خ ع١ٍّخ ِٚغزشعٍخ ِٓ ؿشف اٌزال١ِز. 
 ؿشػ أعئٍخ ؽٛي اٌّؼٕٝ اٌظب٘ش ٌىً ٔض. 
 اٌزشو١ض ػٍٝ اٌم١ُ اٌٛاسدح فٟ إٌظٛص ٚاٌزؾٍٟ ثٙب. 

 (كزبثٍ)َص انقزاءح انًعذل  -1
ً٘ اٌؾٛاس ؽم١مٟ أَ خ١بٌٟ؟ -  ث١ٓ ِٓ عشٜ اٌؾٛاس فٟ إٌض؟- 
 ٌّبرا أٔت اٌىزبة أؽّذ؟- ٌّبرا ٚلغ اٌىزبة؟ - 
 و١ف ٔفُٙ وٍّبرٗ اٌظؼجخ؟-  ِب فٛائذ اٌىزبة اٌّزوٛسح؟- 
 (انًسزح)َص انقزاءح  -2

 ِب اٌزٞ أسثىٗ؟-  ً٘ عجك ٌٍـفً رّض١ً ِغشؽ١خ؟- 
ِب اٌغٍّخ اٌزٟ أخـأ ف١ٙب؟ -   ِب اٌزٞ أػبد ٌٗ اٌضمخ؟- 
 و١ف أٔمذ ٔفغٗ ِٓ اٌٛسؿخ؟ ِبرا فؼً اٌغّٙٛس ٌّب أخـأ؟- 
 (عبداد يٍ األوراس)َص انقزاءح  -3

 ِزٝ وبْ رٌه؟-  ٌّبرا لظذد ع١ش٠ٓ عجبي األٚساط؟- 
 ِبرا ؽؼشد اٌغذح ٚلذ اٌغذاء؟-  ِبرا ؿٍجذ اٌغذح ِٓ ؽف١ذرٙب؟- 
 ً٘ ٘زٖ اٌؼبدح ِٛعٛدح فٟ ٚال٠زٕب؟-  ٌّبرا رفزً إٌغٛح اٌىغىظ عّبػ١ب؟- 

( 74، 70، 66)اٌظفؾبد . إٔغبص األٔشـخ اٌخبطخ ثفُٙ اٌّىزٛة ٚإصشاء اٌٍغخ

 
 

 

 

 

يزدهخ ثُبء 
 انزعهًبد

 .٠ٕفز اٌّـٍٛة

 .أَجز يشزوعٍ
  ؿشف اٌّؼٍُ صُ ثؼغ 108لشاءح اٌمظخ وزبة اٌّزؼٍُ ص ِٓ 

 اٌزال١ِز
ٔظّذ داس اٌضمبفخ اٌزبثؼخ ٌٛال٠زىُ ِؼشػب ٌٍفْٕٛ اٌغ١ٍّخ 

 ِٚغشؽ١بد ٘بدفخ ٌألؿفبي
سأ٠ذ ػٍٝ اٌـش٠ك ٘زٖ اٌٍّظمخ ٚأسدد أْ رظُّ ّٔٛرعب ػٍٝ 

 ِٕٛاٌٙب
  ٠ـٍغ ػٍٝ ػٕبطش اٌّششٚع ِٓ خالي اإلعبثخ ػٓ األعئٍخ

 .اٌّشافمخ ٌٍّششٚع
  ٠مغُ إٌٝ أفٛاط ٠ٚزمبعُ أػؼبء وً فٛط األدٚاس ٚفك اٌخـٛاد

 .اٌّذٚٔخ فٟ اٌجـبلخ

انزذرَت 
 واالسزثًبر

  



  انذُبح انثقبفُخ:  انسبدسانًقطع انزعهًٍُ
 .فُٙ اٌّىزٛة ٚاٌزؼج١ش اٌىزبثٟ انًُذاٌ
إدِبط فٟ ا١ٌّذاْ )أعجٛع اإلدِبط انُشبط

 (اٌٛاؽذ
 د90انًذح 

 6 5ٚانذصخ 

يزكجخ 
انكفبءح 

٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛخ 
 اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة

 
يؤشزاد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ فٟ ؽً 

 .ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثئٔغبص األٔشـخ فشد٠ب ٚعّبػ١ب
انكفبءح 

انخزبيُخ 
٠غٕذ ِٛاسدٖ وزبث١ب، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب 

. رٛظ١فب ع١ٍّب
٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌّغؤ١ٌٚخ انقُى 

٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً 
 .ِغ اٌغ١ش

 

 انًزادم انىضعُبد انزعهًُخ وانُشبط انًقززح انزقىَى

٠غ١ت ػٓ 
 .األعئٍخ

 ٠ـشػ اٌّؼٍُ أعئٍخ ٌم١بط ِذٜ فُٙ اٌزال١ِز ٌٍٕظٛص اٌّىزٛثخ
يزدهخ 
 االَطالق

٠مشأ لشاءح 
ع١ٍّخ 

 ِغزشعٍخ 
 
 
 

٠غززوش 
اٌظ١غ 

اٌّذسٚعخ 
 ٠ٚٛظفٙب

 
 
 
 
 
 
 

٠ٕغض 
األٔشـخ 
اٌّمزشؽخ 

ِٛظفب 
 .ِىزغجبرٗ

 .٠ـٍت اٌّؼٍُ ِٓ اٌزال١ِز لشاءح إٌظٛص اٌضالصخ
 (ٔؾ٠ٛخ، طشف١خ، إِالئ١خ)٠ـشػ اٌّؼٍُ أعئٍخ العززوبس اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ 
 ٠غزؾغٓ أْ رىْٛ اإلعبثخ فشد٠ب ػٍٝ األٌٛاػ. 

 :رؼشفٕب ػٍٝ ؽشٚف اٌغش، ٚػٍٝ أصش٘ب (وزبثٟ)فٟ إٌض األٚي  -1
  األس٠ىخعهًػالَ عٍظ أؽّذ؟ عٍظ  -
  اٌفُٙعٍػُ رؼٛلٗ اٌىٍّبد اٌظؼجخ؟  -
 ِٓ ٠زوش ٌٟ ؽشٚف اٌغش؟ و١ف ٠ىْٛ االعُ اٌزٞ ٠زجؼٙب؟ -
 .٘بد ِضبال ػٓ رٌه -
 ِبرا ػٓ األعّبء اٌّٛطٌٛخ؟ وُ ػذد٘ب؟ ِب اٌفشق ث١ٕٙب؟ -
 ٘بد أِضٍخ ػٕٙب؟ -
 اٌؾبي (اٌّغشػ)روشٔب فٟ إٌض اٌضبٟٔ  -2

 أػـ١ٕب أِضٍخ ػٕٗ -
 ضبدكب صُ أفغش اٌغّٙٛس يزربدبو١ف ثذأ اٌـفً ػشػٗ؟  -
 و١ف ٠ىْٛ اٌؾبي؟ إالَ ٠ش١ش؟ ٘بد ِضبال ػٓ رٌه؟ -
 (ػبداد ِٓ األٚساط)فٟ إٌض اٌضبٌش  -3

 ثبٌخؼبسإال رىٍّٕب ػٓ ؽشفٟ االعزضٕبء، ً٘ ٠ؾؼش اٌؼ١ش ثذْٚ خؼبس؟ ال ٠ؾؼش  -
 ِب دٚسّ٘ب فٟ اٌغٍّخ؟

 ٘بد أِضٍخ رٛظف ف١ٙب أؽذ اٌؾشف١ٓ؟ -
 ٠زذسط اٌّؼٍُ فٟ ؿشػ األعئٍخ ؽٛي اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ اٌّذسٚعخ فٟ اٌّمـغ***

٠ٕزمً اٌّؼٍُ إٌٝ ِـبٌجخ اٌزال١ِز ثئٔغبص اٌٛػؼ١بد اٌخبطخ ثبٌٕؾٛ، طشف، إِالء ػٍٝ وشاط 
( 74، 70، 66)إٌشبؿبد اٌظفؾبد 

  
  

  
 

 
يزدهخ 

ثُبء 
 انزعهًبد

٠ؾذد 
اٌّـٍٛة 
٠ٚظؾؼ 
 .أخـبئٗ

 .أَجز يشزوعٍ
 .اٌؼٛدح إٌٝ اٌّـ٠ٛخ اٌزٟ وزجٙب اٌزال١ِز ػٍٝ وشاعبرُٙ

رف٠ٛظ اٌزال١ِز وّب فٟ اٌّشؽٍخ األٌٚٝ ِٚـبٌجزُٙ ثبعزخشاط اٌٛعبئً اٌزٟ ؽؼشٚ٘ب فٟ اٌؾظخ 
 .األٌٚٝ

 ِزبثؼخ اٌخـٛاد اٌزٟ رجؼٙب اٌزال١ِز فٟ ِششٚػُٙ 

 انزذرَت
 و

 االسزثًبر

  



  انذُبح انثقبفُخ:  انسبدسانًقطع انزعهًٍُ
فُٙ اٌّىزٛة ٚاٌزؼج١ش اٌىزبثٟ انًُذاٌ 

 (إٔزبط وزبثٟ)
 (إدِبط ا١ٌّبد٠ٓ)أعجٛع اإلدِبط انُشبط 

د 90انًذح 
 8 7ٚانذصخ 
يزكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛبد 

اٌٛاسدح فٟ إٌض اٌّىزٛة  

 
يؤشزاد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ فٟ ؽً 

 ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثئٔغبص األٔشـخ فشد٠ب ٚعّبػ١ب
انكفبءح 

انخزبيُخ 
٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌّغؤ١ٌٚخ 
٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً 

 .ِغ اٌغ١ش
٠غٕذ ِٛاسدٖ وزبث١ب، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب رٛظ١فب انقُى 

 ع١ٍّب

 

 انًزادم انىضعُبد انزعهًُخ وانُشبط انًقززح انزقىَى

٠ززوش أؽذاس 
إٌض ٠ٚغ١ت ػٓ 

 .األعئٍخ

 صاسد اٌفزبح اٌغ١شن ٚأذ٘شذ ٌّب سأرٗ ٚعّؼزٗ: انسُبق
 (ِزؼخ اٌؼشع)إٌض إٌّـٛق : انسُذ

 ِب ٟ٘ اٌؾ١ٛأبد اٌزٟ أد٘شذ اٌفزبح ٚف١ُ وبٔذ د٘شزٙب؟: انزعهًُخ

يزدهخ 
 االَطالق

 
٠غزّغ ٌمشاءح 
اٌّؼٍُ ٠ٚجذٞ 

 ا٘زّبِب
 
 
 

٠مشأ اٌمظخ لشاءح 
ع١ٍّخ 

 ِغزشعٍخ
 
 
 

شخظ١بد  :٠ؾذد
. اٌمظخ

 
 
 

٠ؼجش ػٓ 
 اٌّشب٘ذ ٠ٚشرجٙب
ِٛظفب اٌظ١غ 

 اٌّذسٚعخ
 
 
 

٠ٕغض إٌشبؽ 
ِغزؼّال 
 .ِىزغجبرٗ

  لشاءح طبِزخ (اٌشعبَ اٌّب٘ش) ٚلشاءح إٌض 107ِـبٌجخ اٌزال١ِز ثفزؼ اٌىزبة ص. 
  لشاءح إٌض لشاءح ِؼجشح ِٓ ؿشف اٌّؼٍُ ر١ٍٙب  .
 لشاءاد فشد٠خ ٚافشح ِٓ ثؼغ اٌزال١ِزف. 

 
 1ؿشػ أعئٍخ ؽٛي اٌّؼٕٝ اٌؼبَ ٌٍٕض : 
أ٠ٓ ر٘ت ِب٘ش؟   -
ِبرا فؼً ٕ٘بن؟  -
ِب ٟ٘ األدٚاد اٌزٟ اعزؼٍّٙب ِب٘ش؟  -
  (ؽشف اعزضٕبء، ؽبي، اعُ ِٛطٛي، ؽشف عش)اعزخشط ِٓ إٌض 
 ُعؽٛي إٌٝ اٌّؤٔش صُ اٌّضٕٝ صُ اٌغ : 
  سرت اٌظٛس صُ ػجش ػٓ وً ٚاؽذح ؽغت اٌغذٚي
  ٌٍَزؼج١ش ػٓ اٌظٛس (٘ؤالء – ٘بربْ– ٘زاْ– ٘زٖ– ٘زا )اعزخذ 

يزدهخ ثُبء 
 انزعهًبد

 

 
٠ؾذد ػٕبطش 

 .اٌؾٛاسخـبؿخ 
 

 : أَزح كزبثُب
ثمٟ ِب٘ش ٠ىًّ سعُ اٌؼظفٛس ٠ٍٚٛٔٗ ثأٌٛأٗ اٌضا١٘خ، ؽزٝ رٛلف ػٓ اٌشعُ ٌُٚ : انسُذ

 ................... ٠مذس، ألْ 
 . رزظٛس ف١ٙب رزّخ أخشٜ ٌٍمظخ ِشوضا ػٍٝ ؽشٚف اٌغش ٚاٌؼـف08 إٌٝ 06 أوزت فمشح ِٓ 

انزذرَت 
 واالسزثًبر

٠ّىٓ االعزفبدح ِٓ إٌّٛرط اٌّشفك ثذي اٌىزبة ِغ اٌزؼذ٠ً ػ١ٍٗ ثّب ٠ٕبعت اٌزال١ِز، ِّىٓ االوزفبء ثبٌظفؾخ : ِالؽظخ

 األٌٚٝ فمؾ أٚ ؿجغ اٌظفؾخ اٌضب١ٔخ فٟ اٌخٍف١خ

  



  انذُبح انثقبفُخ:  انسبدسانًقطع انزعهًٍُ
 .فُٙ اٌّىزٛة ٚاٌزؼج١ش اٌىزبثٟانًُذاٌ 
 أعجٛع اإلدِبطانُشبط 

 د45انًذح 
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يزكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛخ اٌٛاسدح 

فٟ إٌض اٌّىزٛة، ٠غزؼًّ اٌّؼٍِٛبد 
 اٌٛاسدح فٟ إٌض 

 
يؤشزاد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسارٗ ٠ٚغزضّش٘ب ٠ٚذِظ ِىزغجبرٗ فٟ 

ؽً ٚػؼ١بد عذ٠ذح ثئٔغبص األٔشـخ فشد٠ب 
 .ٚعّبػ١ب

انكفبءح 
انخزبيُخ 

٠غٕذ ِٛاسدٖ، ٠غزشعغ ِؼٍِٛبرٗ ٠ٚٛظفٙب رٛظ١فب 
. ع١ٍّب

٠ٛظف لذسارٗ ٠ٚزؾىُ ف١ٙب، ٠زؾٍٝ ثشٚػ انقُى 
اٌّغؤ١ٌٚخ ٠ٚزمٓ ػٍّٗ، ٠غبُ٘ فٟ اٌؼًّ 

 .اٌغّبػٟ ٠ٚزٛاطً ِغ اٌغ١ش

 

 انًزادم انىضعُبد انزعهًُخ وانُشبط انًقززح انزقىَى

٠غ١ت ػٓ 

 .اٌغؤاي

 . ِـبٌجخ اٌزال١ِز ثزوش ػٕٛاْ اٌّمـغ

 .اٌؼٕٛاْ ِأٌٛف ٌذٜ اٌّزؼٍُ ِٓ خالي وزبثزٗ ١ِٛ٠ب
يزدهخ 
 االَطالق

 

 

 

 

٠غزّغ إٌٝ 

إٌض ِجذ٠ب 

 .ا٘زّبِٗ

٠غ١ت ػٓ 

 .األعئٍخ

 

 

 

 ٠ٕبلش اٌغٕذاد

 

 

 

٠غزخٍض اٌم١ُ 

 ٠ٚؼًّ ثٙب 

 

 

 

 

٠شبسن فٟ 

 .رظؾ١ؼ األخـبء

 ٠ىشف اٌّؼٍُ ػٓ ٔض اٌٛػؼ١خ اٌّشىٍخ األَ ثّٙبِٙب اٌّخزٍفخ 

٠غزغً اإلٔغبْ أٚلبد فشاغٗ فٟ ٘ٛا٠بد ٚأٔشـخ ِغ١ٍخ، ٘زٖ األٔشـخ رشٚػ 

 ػٓ اإلٔغبْ ٚرٙذا أػظبثٗ، ٌىٕٙب أ٠ؼب رضمفٗ ٚرّٕٟ ِؼشفزٗ

 لشاءح ٔض اٌٛػؼ١خ ِٓ لجً ثؼغ اٌزال١ِز ثؼذ رذ٠ٕٚٙب 

 أعئٍخ ٌم١بط ِذٜ اٌفُٙ ٌٙزٖ اٌٛػؼ١خ ٚاإلٌّبَ ثّشا١ِٙب 

 ِب ٟ٘ ِخزٍف اٌٙٛا٠بد اٌزٟ ٠ّبسعٙب وً ٚاؽذ ؽغت سغجزٗ؟ -

 ٌّبرا رؼزجش ٘زٖ األٔشـخ ِف١ذح ٌٍؼمً؟ -

 ِب اٌفبئذح اٌؼ١ٍّخ ٌىً ٔشبؽ، ٘بد أِضٍخ ػٓ رٌه -

  ٠ٕزمً اٌز١ٍّز إٌٝ اٌظفؾخ. 

 :انصىرح األونً

 ِبرا رالؽظ فٟ اٌظٛسح؟ -

 ِبرا وزت رؾزٙب؟ -

 ٌّبرا ٔبي ٘زا اٌشعبَ اٌضٕبء؟ -

 ً٘ رؾت ٘ٛا٠خ اٌشعُ؟ ٌّبرا؟ -

 ف١ُ رٕفؼٕب اٌشعِٛبد ػٍٝ رٕٛػٙب؟ -

 :انصىرح انثبَُخ

 ِبرا رالؽظ فٟ اٌظٛسح؟ -

 ِٓ ٠زؾىُ فٟ اٌفشلخ اٌّٛع١م١خ؟ -

 ٌٛ غبة ٘زا اٌمبئذ، ِبرا ٠ؾذس؟ -

 :انصىرح انثبنثخ

 ِبرا رالؽظ فٟ اٌظٛسح؟ -

ِٓ طبؽت ٘زٖ اٌظٛسح؟  -

 ِبرا ٔبي؟ ِبرا ٠ؼًّ ا٢ْ؟

ِب اٌفبئذح ِٓ ٔشش طٛس اٌؼبداد  -

 اٌٛؿ١ٕخ؟

 رصذُخ انزعجُز انكزبثٍ 

ثذا٠خ رظؾ١ؼ اٌزؼج١ش ثشعُ عذٚي ػٍٝ اٌغجٛسح ٠ؾذد ف١ٗ اٌّؼٍُ ثؼغ األخـبء اٌٛاسدح 

 فٟ رؼج١ش اٌّزؼ١ٍّٓ

 .ِشبسوخ اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ اٌزظؾ١ؼ

  .لشاءح ثؼغ إٌّبرط اٌغ١ذح ٚرشغ١غ أطؾبثٙب

يزدهخ ثُبء 
 انزعهًبد

٠ؾذد ػٕبطش 

 .خـبؿخ اٌغشد

 

انزذرَت  (.......... وزبة اٌز١ٍّز ص )رىٍّخ اٌّششٚع ٚرم٠ّٛٗ ثئرجبع اٌخـٛاد 
 واالسزثًبر

  



 :................................لقب واسن التلويذ (6)إدهبج 

 الزسبم الوبهز

ِٙٛا٠ت األْجًّ ِفٟ  ُٖ اٌ ٌِ٘س اٌسْسُ ٠ْٚعخِبُس ٠حُب ِب

َِ اٌسِب١ِع ذ٘ب إٌٝ اٌحِد٠مِت، ِٚب  اٌح١بِة، ِٚفٟ أحِد أ٠ب

ُّمٜٛ عٍٝ  ْْ ٚصً حخٝ ٚضع ِلْطعت اٌٛزِق اٌ ِإ

ُٗ ُِسبعت وبْ لْد أْحضس٘ب ِع  .خشبت 

ُُ٘دٚء اٌُعْصُفٛز اٌِرٞ ٚلف سبِوٕب،  ُُ بُىً  أْخسج األْلالَ اٌٍّٛٔت ٚبدأ ٠ْسُس

ُٗ غ١ْس أْ اٌُعْصُفٛز ححسن ٚأْخبس  ْٛحخ ٌِ٘س ٌ ِٟٙ ِب ْٕ ُْ ٠ْبك ِإال اٌم١ًٍِ ٠ُٚ ٌٚ

ٌِ٘س حخٝ ُأْعِجب  ُٗ اٌِخٟ زسّٙب ِب ْْ زأٜ ُصٛزح ْٓ ِب ِإ ُٗ حِعب، ٌِٚى ِ٘سا بأٔ ِب

ِْ٘س: "ِبٙب وِث١سا ٚلبي ًٌ ٠ب ِب ١ِّ ُّه ج ِٖ ُصٛزِحٟ؟ زْس ُٗ!"أِ٘ر ْٔج : "، فأجبب أ

ًُ أ٠ُٙب اٌُعْصُفُٛز ١ِّ ًِّ زْسُ "اٌج ْْ ٠ُْى ٍِ٘س أ ْٓ ِب ِِ ، ٚ٘ىرا طٍب اٌُعْصُفُٛز 

ِٗ ِٗ اٌُط١ُٛز، ٚعبد ١ٌِْثُبج ِفٟ ِىبِٔ ِٗ ١ٌُِِس٠ٙب ألْصحبِب ْٛحِخ ٌ. 

: األسئلت
ِ٘س؟   أ٠ْٓ ذ٘ب ِب

..................................................................................................................... 

ُٕ٘بن؟  ِبذا فعً 
..................................................................................................................... 

ِ٘س؟ ِٟ٘ األدٚاُث اٌِخٟ ِاْسخْعٍّٙب ِب  ِب 
..................................................................................................................... 

 :استخزج هي الٌص هب يلي

 حسف جس اسُ ِٛصٛي حبي حسف اسخثٕبء
.................................... .................................... .................................... .................................... 

 :حىل إلى الوؤًث ثن الوثٌى ثن الجوع

 ..................................................................٘رٖ  ٘را اٌٌُٛد ِبٌ٘س فٟ اٌسْسُ

  ...............................................................٘ؤالء . ........................................................٘راْ 



 :عبز عي كل صىرة حسب الجذول اآلتي

.............................. ..................................وبْ ِب٘س ٠حًّ 

............................................................................................ 
 

............................... ..................................................فشسع 

............................................................................................ 
 

............................................ ............................ٚش١ئب فش١ئب 

............................................................................................ 
 

  للتعبيز عي الصىر( هؤالء–هبتبى – هذاى– هذٍ – هذا )استخذم 

 

……………………………………………….. → 

 ←………………………………………………….. 

 

…………………………………………………..→ 

 ←………………………………………………….. 

 

…………………………………………………..→ 

 ←………………………………………………….. 

 .تخيل ًهبيت لقصت هبهز والعصفىر
.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

............................................................................  ..............................................



 حدزج أفس٠ً اٌّعخّد فٟ إٔجبش اٌّروساث

 
 
 
 

 

 



  11انذسط  انًمغغ انثاًَ انغُح انثانثح اترذائً
اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ڇاٹؾلٌش اٹڂجڈي انًٍذاٌ 

اٹْو٬ٌ 

 روثٍخ اٍالٽٍخانُشاط 

 اٹجٍڂخٍڈهح  انذسط

 2 ڇ1انحظح 

ٵزبة اٹپز٦ّٺټ، ٍجڈهح،  انىعائم

 ًّ ََِغٸ ٕڈر ُٽ

 
انهذف 

 انرؼهًً

َّڈهح ڇٌٲوَأڅب ڇٌٮچټ ٽ٦ڂبڅب  أٿ ٌَزپ٤َ اٹى اٹ

ًَ  ٌَز٢چوڅب ثْٶٸ ٕؾٍؼڇ اْعپبٹ

انكفاءج 

انخرايٍح 

ٌؾََڀ اٹپز٦ٺټ اٍز٢چبه ٽب ؽٮ٠ ٽڀ اٹٲوآٿ  أٿ

اٹٶوٌټ ڇاٹؾلٌش اٹڂجڈي اٹْو٬ٌ ٭ً ڇ٦ٍٙبد اٹز٦ّٺټ 

ڇاِكاء 

٦ٌزي ثبٍْالٻ ڇاالځزپبء اٹؾٚبهي ڇٌؾوٓ ٥ٺى أكاء انمٍى 

 .اٹ٦جبكاد، ڇٌڂجن اٹ٦ڂ٬ ڇٌز٦بٽٸ ثپَئڇٹٍخ

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

أٿ ٌغٍَت ٥ِڀ 

اٹّز٦ٺٍپِخ اْځٞاَلٱًب ٽڀ 

 ُٽٶزَجبِرِڄ

. ث٦ل ٽڈد اٹغپ٤ٍ، ٌؾبٍت اهلل ٵٸ ڇاؽل ٥ٺى أ٥پبٹڄ: انّغٍاق

 اٹيٹيٹخ ڇاٹٲبه٥خ ربٍڈه: انّغُذ

 .ٵ٬ٍ څً ٽ٢بڅو ٌڈٻ اٹٲٍبٽخ؟ څبد كٹٍٸ مٹٴ ٽڀ اٹٲوآٿ: انّرؼهًٍح

يشحهح 
 االَغالق

أْٿ ٌَزپ٤َ اْٹپز٦ِٺُټ 

َُڈهَح ڇٌٲوَأڅب  اٹى اٹ

َٞٺ٤َ ٥ٺى ٽ٦ڂبڅب  ڇٌ

ًّ . اْعپبٹ

 

 

 

َِ ٽؾزڈډ  أٿ ٌڂبٱ

اٹَڈهح ڇٽب رل٥ڈ 

اٹٍڄ ٽڀ فالٷ 

. أٍئٺخ ٽڈعچخ

 

 

 

 َٔ أٿ ٌَزقٺ

 اْعپبٹًاٹپ٦ڂى 

. ڇ٦ٌٍل ٱواءرڄ

 

 

 

أٿ ٌٲوأ أعياًء ٽڀ 

اٹَڈهح ؽزى ٌز٦ڈك 

٥ٺى ځٞٲچب 

: انحظح األونى

  ٽڀ ٵزبة اٹپز٦ّٺټ ٹٺّزوثٍخ 61ٕٮؾخ )ٌٞبٹت اٍِزبم اٹپز٦ٺپٍڀ ثٮزؼ اٹٶزبة 

 : ٹٺَڈهح اٹپٲوڇءح ٽڀ ٱجٺڄ أڇ اٹپَپڈ٥خ ٥ٺى ٽَّغٸڇاْځٖبد، (اٍْالٽٍّخ

  ٌز٦و٫ ٥ٺى اٹپ٦بځً ڇٵٍٮٍخ ځٰٞ ث٦ٚچب صټ

  ٌٲوأ اٹزٺپٍن اٹَڈهح ٱواءح ٕؾٍؾخ رؾذ

  ٽواٱجخ ڇرٖؾٍؼ اٹپ٦ٺټ

 عجذح ٗاىَششمٍِ اىنزبة إٔو ٍِ مفشٗا اىزٌِ ٌنِ ىٌ

 رأرٌٍٖ اىجٍْخ ٗاىحجخ حزى عئٍ، ٌٕ عَب األصْبً صائيٍِ

 ٌزي٘ اهلل ٍِ سس٘ه صيى اهلل عئٍ ٗسيٌ، ٍحَذ ًٕٗ

 ٍٗب مزت ٗأحنبً قٍَخ فٍٖب اىجبطو، ٍِ ٍطٖشح صحفب

 ٍِ ئال ثبىشس٘ه، اإلٌَبُ اىنزبة فً أٗر٘ا اىزٌِ رفشق

 ٗقجو اىقشآُ اىشس٘ه أٗ ٕ٘ أي اىجٍْخ جبءرٌٖ ٍب ثعذ

 فحسذٓ جبء ئرا ثٔ اإلٌَبُ عيى ٍجزَعٍِ مبّ٘ا ٍجٍئٔ

 ئال ٗاالّجٍو، اىز٘ساح فً أٍشٗا ٍٗب ٌٍْٖ، ثٔ مفش ٍِ

 ٍسززقٍٍَِ اىششك، اىذٌِ ٍِ ىٔ ٍخيصٍِ اهلل ىٍعجذٗا

 ثٔ، مفشٗا فنٍف جبء ئرا ٍحَذ ٗدٌِ ئثشإٌٍ دٌِ عيى

 اىَيخ اىَسزقٍَخ، ٗرىل اىضمبح ٌٗإر٘ا اىصالح ٌٗقٍَ٘ا

 جٌْٖ ّبس فً ٗاىَششمٍِ اىنزبة إٔو ٍِ مفشٗا اىزٌِ ئُ

 اىزٌِ ٗئُ اىجشٌخ أي اىخيٍقخ، شش ٌٕ أٗىئل فٍٖب خبىذٌِ

 اىخيٍقخ، خٍش ٌٕ أٗىئل اىصبىحبد ٗعَي٘ا آٍْ٘ا

 األّٖبس رحزٖب ٍِ رجشي عذُ، جْبد سثٌٖ عْذ جضاؤٌٕ

عْٔ  ٗسض٘ا عٌْٖ ثطبعزٔ، اهلل سضً أثذا فٍٖب خبىذٌِ

 عِ فبّزٖى عقبثٔ سثٔ ٗخبف خشً ىَِ رىل ثث٘اثٔ،

 .رعبىى ٍعصٍزٔ

 ٽڀ فالٷ اٍِئٺخ اٹپڈعچخ ٌزټ اٹڈٕڈٷ ثبٹپز٦ٺپٍڀ اٹى أٿ: 

 اٹوٍڈٷ ٕٺى اهلل ٥ٺٍڄ ڇٍٺټ څڈ اٹؾغخ اٹزً أځيٹچب اهلل -
 اٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ٱٍټ ڇٝبڅو  -
 اهلل أٽو اٹٶٮبه ٭ٲٜ ثبٌْپبٿ ڇاٹٖالح ڇاٹيٵبح -
 ّو اٹڂبً ٦ٌبٱجڄ اهلل ثڂبه فبٹلا ٭ٍچب -
 فٍو اٹڂبً ٌغبىٌڄ اهلل ثغڂخ فبٹلا ٭ٍچب -
 ٭ً اِفٍو ٌوٙى اٹٖبٹؾڈٿ ٥ڀ اهلل ڇٌوٙى اهلل ٥ڂچټ -
  (أڇ الؽٲب)ٌٲوأ اٹزٺپٍن اٹقالٕخ ڇٌٶزت اٹَڈهح ٥ٺى ٵواٍزڄ 

أفجوځب اهلل ٭ً څنڃ اٹَڈهح أځڄ ٝٺت ٽڂب اٌْپبٿ ثبٹوٍڈٷ ٕٺى اهلل ٥ٺٍڄ ڇٍٺټ 

 ڇثبٹٲوآٿ اٹٶوٌټ ڇاٹٖالح ڇاٹيٵبح ؽزى ٌلفٺڂب اٹغڂخ، ڇاال ٥بٱجڂب اما ٥ٍٖڂبڃ

يشحهح 
تُاء 

 انرؼهًاخ

َّڈَهَح  أٿ ٌَز٢ِْچَو اٹ

ّٮڈًٌّب ثٞوٌٲٍخ 

. ٕؾٍؾٍخ

: انحظح انثاٍَح

 اٍِزبمٌٞبٹت  (....اٵپبٷ اٹّڂبٱٔ، ٽٸء اٹٮوا٩بد) ٽزڂّڈ٥ٍخ ٌخثڂْبٝبٍد اٍز٢چبه

. اٹپز٦ّٺپٍڀ ثبٍز٢چبه اٌَبِد اّٹزً ؽٮ٢َچب

ًّ ِٰ اٹپؾِڈ اٹّزْلهٌغ َّڈهَح ٥ڀ ٝوٌ  .  ٹٌُبد ڇاٹپٲب٤ٌَُٝؾّٮ٠ُ اٍِزبم اٹپز٦ّٺپٍڀ اٹ

ذذسٌة 
و 

 اعرثًاس

  رقٖٔ اٹؾٖخ اٹضبځٍخ ْځغبى ث٦٘ اٹزٞجٍٲبد ڇٹزؾٮ٠ٍ اٹَڈهح ڇاٍز٢چبه عيء ٽڂچب



  12انذسط  انًمغغ انثاًَ انغُح انثانثح اترذائً
 رچنٌت اٹَٺڈٳانًٍذاٌ 

 روثٍخ اٍالٽٍخانُشاط 

 أؽب٭٠ ٥ٺى ثٍئزً انذسط

 2 ڇ1انحظح 

يشكثح 

انكفاءج 

ٽ٦و٭خ اٹٲٍټ ڇاٹَٺڈٵبد 

 اٹؾپٍلح ڇرڈ١ٍٮچب ڇٽپبهٍزچب

 
يؤششاخ 

انكفاءج 

ٌز٦و٫ ٥ٺى اٹَٺڈٵبد اٹؾَڂخ ڇٌزؾٺى ثچب 

 .ڇٌَزلٷ ثبٹؾلٌش اٹْو٬ٌ اٹني ٌؾش ٥ٺٍچب

انكفاءج 

انخرايٍح 

ًّ ثَٺڈٵڄ اٹپز٦ّٺټ ٌغَل  اٹپ٦به٫ عپٺخ اٹٍڈٽ

 ٽؾٍٞڄ ٭ً اٹپٶزَجخ، ڇٌپبهٍچب ڇاٹٲٍټ

اال٥زياى ثبٍْالٻ ڇاالځزپبء اٹؾٚبهي ڇاٹؾوٓ ٥ٺى انمٍى 

 أكاء اٹ٦جبكاد ڇاٹپ٦بٽالد، ڇاٹز٦بٽٸ ثپَئڇٹٍخ

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌَزوع٤ 

 ٽ٦ٺڈٽبد 

 .رٶپٺڂب ٍبثٲب ٥ڀ ٥ڈكح أؽپل ڇفلٌغخ ٽڀ اٹپلهٍخ ڇڇٱڈ٭چپب ٥ٺى رجنٌو اٹقجي: اٹٍَبٯ

 كهً اٹزجنٌو: اٹَڂل

 ٽب څً اٌَخ اٹزً ؽنهځب اهلل ٭ٍچب ٽڀ اٹزجنٌو؟ ثپبما أڇٕبځب كٌڂڂب؟: اٹز٦ٺٍپخ

يشحهح 
 االَغالق

ٌٲوأ اٹٲٖخ 

ڇٌٞٺ٤ ٥ٺً 

 ٽ٦ڂبڅب اْعپبٹً

 

 

ٌڂبٱِ ٽؾزڈډ 

اٹٲٖخ ٽڀ فالٷ 

 أٍئٺخ ٽڈعچخ

 

 

ٌز٦و٫ ٥ٺى 

اٹڂٔ اٹْو٥ً 

 ڇٌٮچپچټ

 

 

ٌڂغي اِځْٞخ 

ثڂبء ٥ٺى 

 ٽٶزَجبرڄ

 

 

 

 

ٌَزڂجٜ اٹقالٕخ 

ثبال٥زپبك ٥ٺً 

اٍِئٺخ 

 اٹپڈعچخ

 :انحظح األونى

  اْځٖبد ٹٺٲٖخ ثزپ٦ڀ ڇٱواءح مٹٴ ٽڀ ٱجٸ اٹزالٽٍن62٭زؼ اٹٶزبة ٓ

ٌپو أؽپل ڇفلٌغخ ٭ً ٝوٌٲچپب اٹى اٹپلهٍخ ث٦پبٷ اٹڂ٢ب٭خ ڇڅټ ٌغپ٦ڈٿ اٹٲپبٽخ، 
٭ٺپبما مٵوا اِٽو . ٹٶڂچپب ٥ڂل ٥ڈكرچپب ٌغلاٿ اٹٲپبٽخ ٱل ٽّد اٹپٶبٿ ٽڀ علٌل

اٿ ث٦٘ اٹڂبً ال ٌؾزوٽڈٿ ڇٱذ افواط اٹٲپبٽخ ڇال ٦ٌٚڈځچب كافٸ : "ٹڈاٹلٌچپب، ٱبٷ اِة
ٹپبما : "صټ رلفٺذ اِٻ ٱبئٺخ". اٹؾبڇٌبد اٹپقٖٖخ ٹچب

ال ځ٪وً اِّغبه ٭ً څنا اٹپٶبٿ ڇځغپٸ اٹؾً؟ 
٭ٺٲل . ڇثنٹٴ ٌٶ٬ اٹڂبً ٥ڀ اٹٲبء اٹٲپبٽخ ثغڈاهڅب

  :ك٥بځب ٹنٹٴ هٍڈٹڂب اٹٶوٌټ ٭ً اٹؾلٌش اٹْو٬ٌ
 :لال سعىل اهلل طهى اهلل ػهٍه وعهى

يا يٍ يغهى ٌغشط غشعا، أو ٌضسع صسػا، "
ٌٌ أو تهًٌٍح، إال كاٌ نه ته  فٍأكم يُه عٌٍش أو إَغا

 ".طذلٌح
ڇ٭ً اٹٍڈٻ اٹپڈاٹً ٥وٗ اِة ٥ٺى أڅٸ اٹؾً 

اٹٮٶوح، ٭ٲجٺڈڅب ڇر٦بڇځڈا ٹْواء اِّغبه ڇ٩وٍچب، 
 .ڇإٔجؼ اٹؾً ٽڀ أعپٸ أؽٍبء اٹپلٌڂخ

 ٝوػ عپٺخ ٽڀ اٍِئٺخ اٹپڈعچخ ٥ٺى اٹپز٦ٺپٍڀ: 
 ٽب اٹني أكڅْچپب؟ -  ٽبما ٌالؽ٠ اٹڈٹلاٿ ٵٸ ٌڈٻ؟ -
 ٽبما اٱزوؽذ اِٻ؟-  ثپبما أعبثچپب اِة؟ -
 ٹڈ ٵڂذ ٽ٦چټ، ٽبما ٵڂذ ٹزٮ٦ٸ؟-  څٸ ڇا٭ٰ أڅٸ اٹؾً ٥ٺى ٭ٶوح اِة؟ -

 اٹزٞوٯ ٹٺؾلٌش ڇّوػ اٹپ٦بځً ڇٝوػ أٍئٺخ اٍزٮَبهٌخ 
 څٸ اٹٍٞڈه رٮَل صپبه اِّغبه؟ ٽبما ځٮ٦ٸ ٹچب؟ ٹپبما؟ ٽڀ أڇٕبځب ثزوٳ اٹؾٍڈاځبد؟  -

 اٹڈٕڈٷ ثبٹپز٦ٺپٍڀ اٹى: 
 اؽزواٻ ڇٱذ افواط اٹٲپبٽخ ٌَبڅټ ٭ً ځ٢ب٭خ اٹپؾٍٜ -
 اٹٲپبٽخ ٌغت ڇ٦ٙچب ٭ً ؽبڇٌبرچب ؽپبٌخ ٽڀ اِٽواٗ ڇاٹوڇائؼ -
 څڂبٳ ٥لح ٝوٯ ٌغپٸ ثڄ اْځَبٿ اٹپؾٍٜ -
 ٩وً اِّغبه څڈ ٥پٸ كٌڂً ڇڇٝڂً ٽٮٍل -

 اٹزٺپٍن ٹّځْٞخ اٹپڈاٹٍخ ٹزضجٍذ اٹپٮبڅٍټ ڇرٲلٌو ٽلډ اٍز٦ٍبثچبٌزٞوٯ  
 :أَشغح انرؼهى

أستظ تغهى تٍٍ انؼثاسج ويا ٌُاعثها . 1

 اٹزٺڈس ڇاٹغٮب٫*  *  اٍْالٻ ٌؾضڂب
 ٹٍٚپڀ رڈ٭ٍو اٹ٪ناء*  *  اٹ٦ڂبٌخ ثبِهٗ

 ٭ٍچب ٝب٥خ هلل ر٦بٹى*  *  ٩وً اِّغبه ٌؾپً اِهٗ ٽڀ
  أٿ ځيه٣ ڇځ٪وً اِهٗ*  *  ٌيه٣ اْځَبٿ اِهٗ

 رٖؾٍؼ عپب٥ً ڇ٭وكي ٹٺڂْبٛ ڇاٍزقالٓ اٹ٦جو

 (أڇ الؽٲب)اٹ٦ڈكح ٹٺَڂل اٹوئًٍَ ڇٽڂبٱْزڄ ٹٺڈٕڈٷ اٹى اٹقالٕخ اَرٍخ ڇرلڇٌڂچب ٭ً اٹؾٍڀ 

أځب أؽب٭٠ ٥ٺى اٹجٍئخ اٹزً أ٥ٍِ ٭ٍچب، أ٩وً ڇأىه٣ ٭ٍچب ٦ِٝټ اْځَبٿ ڇاٹؾٍڈاٿ، ڇِٿ 
 .أعو ٽڀ ٌ٪وً اِّغبه ٵجٍو ٥ڂل اهلل ر٦بٹى

يشحهح 
تُاء 

 انرؼهًاخ

ٌڂغي اِځْٞخ 

 ثْٶٸ ٕؾٍؼ

 ڇٌَزوع٤ اٌَخ

 :انحظح انثاٍَح

 (63ٓ)أٽبٻ ٵٸ ٥جبهح  (ؿ)أڇ  (ٓ)٤ٙ . 2

 (64ٓ)٤ٙ ٵٸ ٥جبهح ٭ً اٹپٶبٿ اٹپڂبٍت . 1

 (63ٓ)ٱلٻ ځٍٖؾخ ٹيٽٍٸ هأٌزڄ ٦ٌجش ثبِّغبه ڇاِىڅبه . 2

ذذسٌة 
و 

 اعرثًاس

 

  



  04انذسط  انًٍذاٌ انثاًَ انغُح انثانثح اترذائً
اٹزبهٌـ اٹ٦بٻ   انًٍذاٌ

 ربهٌـ انُشاط

 اكٽبط ڇرٲڈٌټ انًىضىع

 ك45انًذج 

ٵزبة اٹزٺپٍن، اٹَجڈهح، ٵواً  انىعائم

 اٹپؾبڇٹخ

 
انهذف 

 انرؼهًًٍ

اٍزوعب٣ اٹپ٦به٫ اٹقبٕخ ثبٹپٍلاٿ ڇرضجٍذ 

 اٹپٮبڅٍټ

انكفاءج 

انخرايٍح 

ٌز٦و٫ ٥ٺى آصبه اْځَبٿ اٹٲلٌټ ٭ً ّپبٷ 

 ا٭وٌٲٍب ر٦يٌيا ٹج٦لي إِبٹخ ڇاالځزپبء اٹڈٝڂً 

ٌٞٺ٤ ٥ٺى اِىٽڂخ ڇاِٽٶڂخ اٹَبثٲخ ڇٽب انمٍى 

 .ٌز٦ٺٰ ٽڂچب ثبٹڈٝڀ ڇربهٌـ ڇهٽڈىڃ ڇرٞٺ٦برڄ

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌواع٤ ٽٚپڈٿ 

 اٹلهً اٹوئًٍَ 

 .اَصبه اٹٲلٌپخ ريفو ثٺلځب اٹغيائو ڇكڇٷ ّپبٷ ا٭وٌٲٍب ثبٹٶضٍو ٽڀ: انغٍاق

 ٽٶزَجبد اٹپٍلاٿ: انغُذ

صبه اٹزً ر٦و٭چب؟ ٥الٻ ٌلٷ ڇعڈك څنڃ اَصبه؟ ٍَټ ث٦٘ ا: انرؼهًٍح

يشحهح 

 االَغالق

ٌَزوع٤ ٽپٍياد 

اٹپوؽٺخ اٹزبهٌقٍخ 

 ڇٽب ٱجٸ اٹزبهٌقٍخ

 

 

٦ٌلك اَصبه 

اٹڈٝڂٍخ اٹٲوٌجخ أڇ 

 اٹپْچڈهح

 

 

ٌٖڂ٬ اَصبه اٹى 

ٽغپڈ٥بد ؽَت 

 اٹڂڈ٣

 

 

ٌَزوع٤ اٹقٜ 

اٹيٽڂً ٭ً رورٍت 

 ٽغپڈ٥خ أؽلاس

 

 

ٌَزوع٤ اَصبه 

٭ً ث٦٘ اٹڈالٌبد 

 ٽڀ اٹڈٝڀ

 ٌٛٞٺ٤ ٥ٺى اِځْٞخ ڇٌَزوع٤ اٹپڈاهك اٹٮٶوٌخ ٱجٸ اځغبى ٵٸ ځْب 

 ٌٞٺ٤ ٥ٺى اٹؾٺڈٷ اٹپڂبٍجخ ڇٌٖؾؼ ٽ٦ٺڈٽبرڄ 

 ٌٶز٬ْ ٽ٦به٫ علٌلح ثڂبء ٥ٺى اِځْٞخ اٹپجوٽغخ 

 (:32)انُشاط األول 

 :أٵپٸ ثبٹغڈاة اٹٖؾٍؼ

 (:32)انُشاط انثاًَ 

 أٽّ اٹٮوا٧ ثپب ٌڂبٍت

  

 رٖؾٍؼ عپب٥ً ٭ٮوكي ڇرڈ٤ٍٍ اٹپٮبڅٍټ 

  

 (:32)انُشاط انثانث 

أمٵو ّٮچٍب أڅټ اَصبه اٹپڈعڈكح ٭ً 

 .ٽڂٞٲزٴ أڇ ٭ً ٽزؾ٬ ىهرڄ ٌڈٽب ٽب

 

 (: 33)انُشاط األول ص

 ٕڂ٬ عپب٥ٍب اَصبه اٹپنٵڈهح ٭ً علڇٷ

 

 رٖؾٍؼ عپب٥ً ٭ٮوكي ڇرڈ٤ٍٍ اٹپٮبڅٍټ 

  

 (: 33)انُشاط انثاًَ ص

 هرت اِىٽڂخ اٹپقزبهح ٥ٺى اٹغلڇٷ

 

 (: 33)انُشاط انثانث ص

 أهثٜ ثٍڀ اٹپڈاٱ٤ اِصوٌخ ڇأٽٶڂزچب

 

 رٖؾٍؼ عپب٥ً ٭ٮوكي ڇرڈ٤ٍٍ اٹپٮبڅٍټ 
 

يشحهح 

تُاء 

 انرؼهًاخ

ٌٺقٔ ٽب ر٦ٺپڄ 

 ٭ً عپٺزٍڀ

 : ذمىٌى جضئً
 :الحظ انرًشٌٍ اَذً وأػذ يمء انفشاغاخ تًا ٌُاعثها

.................... رزڂڈ٣ آصبه اٹ٦ٖو اٹٲلٌټ ثپڂٞٲخ ّپبٷ ا٭وٌٲٍب ڇٽڂچب اٹپقٞڈٝبد ڇ 
 ڇڅً رڈعل ثپقزٺ٬ اٹپڈاٱ٤ اِصوٌخ................ ڇ ................ ڇ................ ڇ

انرذسٌة  

 و

 االعرثًاس

ٌَزؾَڀ افزٍبه ٽب ٌڂبٍت ٽَزڈډ ڇٱلهاد اٹزٺپٍن، ڇٌپٶڀ رٶپٺخ ث٦٘ اِځْٞخ ٭ً اٹپڂيٷ ڇّٮچٍب كڇٿ اٹز٦پٰ 
 ځ٢وا ٹ٦ٖڈثخ ڇ٥لٻ علٌخ ث٦٘ اٹپڈا٤ٍٙ

  



  6انذسط  انًٍذاٌ انثاًَ انغُح انثانثح اترذائً
 اٹَٶبٿ ڇاٹزڂپٍخ انًٍذاٌ

 ع٪وا٭ٍب انُشاط

 اكٽبط ڇرٲڈٌټ انًىضىع

 ك45انًذج 

 ٵزبة اٹزٺپٍن، اٹَجڈهح، ٵواً اٹپؾبڇٹخ انىعائم

 
انهذف 

 انرؼهًًٍ

اٍزوعب٣ اٹپ٦به٫ اٹقبٕخ ثبٹپٍلاٿ ڇرضجٍذ 

 اٹپٮبڅٍټ

انكفاءج 

انخرايٍح 

ٌٲّله اٹ٦پٸ اٹپڂزظ ث٦ل أٿ ٌپٍّي ثٍڀ ٽب څڈ ٝج٦ًٍ 

 .ڇثْوي ٭ً اٹپْچل اٹوٌٮً ڇاٹؾٚوي

اال٥زياى ثبٹڈٝڀ ڇٽ٦و٭خ ؽلڇكڃ ڇرڂڈ٣ ٽ٦بٹپڄ، انمٍى 

 ڇاٹز٦و٫ ٥ٺى رٚبهٌَڄ ڇٽؾٍٞڄ ڇصٲب٭برڄ

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌواع٤ ٽٚپڈٿ 

 اٹلهً اٹوئًٍَ 

٭ً أ٩ٺت اِؽٍبٿ ٌزبث٤ اِڇٹٍبء ٽَبء ٵٸ ٌڈٻ ځْوح اِؽڈاٷ اٹغڈٌخ ٹپ٦و٭خ : انغٍاق

٭پبما ٌٲٖل . أؽڈاٷ اٹٞٲٌ اٹَبئلح ٭ً ٽڂٞٲزچټ ٱجٸ رڈعڄ أثڂبئچټ اٹى اٹپلاهً

 ثبٹٞٲٌ؟

 كهً اٹٞٲٌ ڇاٹپڂبؿ: انغُذ

 ٽب څً اْعواءاد اٹڈاعت ارقبمڅب ٭ً ؽبٹخ ٽڈعخ صٺڈط ٝڈٌٺخ؟: انرؼهًٍح

يشحهح 

 االَغالق

ٌَزوع٤ ٽٮبڅٍټ 

اٹَچڈٷ ڇاٹغجبٷ 

 ڇاٹچٚبة

 

 

ٌضجذ اٹ٦الٱخ ثٍڀ 

اٹٞج٦ٍخ ڇاٹپڂبؿ 

ڇځْبٛ اْځَبٿ 

 االٱزٖبكي

 

 

ٌَٲٜ ٽب ر٦ٺپڄ 

ٹڈ٬ٕ ٝٲٌ ٭ً 

ٽٶبٿ ڇىٽبٿ 

 ٽ٦ٍڂٍڀ

 

 

ٌپٍي ثٍڀ أځْٞخ 

اٹو٬ٌ ڇاٹپلٌڂخ 

 ٭ً ٽغبٷ اٹ٦پٸ

 

 

ٌضجذ اٹپٮبڅٍټ 

ؽڈٷ اٹ٦پٸ 

 ڇ٥الٱزڄ ثبٹپغزپ٤

 ٌٛٞٺ٤ ٥ٺى اِځْٞخ ڇٌَزوع٤ اٹپڈاهك اٹٮٶوٌخ ٱجٸ اځغبى ٵٸ ځْب 

 ٌٞٺ٤ ٥ٺى اٹؾٺڈٷ اٹپڂبٍجخ ڇٌٖؾؼ ٽ٦ٺڈٽبرڄ 

 ٌٶز٬ْ ٽ٦به٫ علٌلح ثڂبء ٥ٺى اِځْٞخ اٹپجوٽغخ 

 (: 82)انُشاط األول 

 :أعت ثڂ٦ټ أڇ ال ث٦ل ٵٸ ٥جبهح

 

 (: 82)انُشاط انثاًَ 

٭ً ث٤ٚ ٵٺپبد، ؽلك ٵ٬ٍ رئصو 

 اٹٞج٦ٍخ ٭ً ځْبٛ اْځَبٿ االٱزٖبكي

 (: 82)انُشاط انثانث 

٭ً ث٤ٚ ٵٺپبد، ؽلك ٵ٬ٍ ٌئصو اٹ٦پٸ 

 اٹپبكي ڇاٹال ٽبكي ٭ً ؽٍبح اْځَبٿ

 رٖؾٍؼ عپب٥ً ٭ٮوكي ڇرڈ٤ٍٍ اٹپٮبڅٍټ 

  

 (: 83)انُشاط انثاًَ ص

 ٕڂ٬ عپب٥ٍب اَصبه اٹپنٵڈهح ٭ً علڇٷ

 

 (: 83)انُشاط انثاًَ ص

 ٬ٕ ؽبٹخ اٹٞٲٌ اٹٍڈٻ

 

 رٖؾٍؼ عپب٥ً ٭ٮوكي ڇرڈ٤ٍٍ اٹپٮبڅٍټ 

  

 (: 83)انُشاط انثانث ص

 ٭ً اٹقبځخ اٹپڂبٍجخ (x)٤ٙ ٥الٽخ 

 

 (: 83)انُشاط انشاتغ ص

أٽبٻ ٵٸ عڈاة  (-)أڇ  (+)٤ٙ 

 

 رٖؾٍؼ عپب٥ً ٭ٮوكي ڇرڈ٤ٍٍ اٹپٮبڅٍټ 
 

يشحهح 

تُاء 

 انرؼهًاخ

ٌٺقٔ ٽب ر٦ٺپڄ 

 ٭ً عپٺزٍڀ

 :ذمىٌى جضئً

 أذكس أهن األنشطت التي توازس في الودينت وتلك التي توازس في السيف

 أذكس نشاطا هن األنشطت التي توازس في هحيطك وصفه

انرذسٌة  

 و

 االعرثًاس

ٌَزؾَڀ افزٍبه ٽب ٌڂبٍت ٽَزڈډ ڇٱلهاد اٹزٺپٍن، ڇٌپٶڀ رٶپٺخ ث٦٘ اِځْٞخ ٭ً اٹپڂيٷ، ٵپب ٌَزؾَڀ 
 .اٍزقلاٻ اٹْٮچً أٵضو ٽڀ اٹٶزبثً اٹني ٌزٞٺت اٹڈٱذ ڇاٹغچل

  



 4انذسط  انًمغغ انثانث انغُح انثانثح اترذائً
 

 اٹپ٦ٺپخ ٭ً اٹٮٚبء ڇاٹيٽڀانًٍذاٌ 

 اٹوىځبٽبد انذسط

 ك45انحظح 

٭ٍلٌڈڅبد ر٦ٺٍپٍخ، ٵزبة اٹزوثٍخ  انىعائم

 اٹ٦ٺپٍخ

 
يشكثاخ 

 انكفاءج

ٌز٦و٫ ٥ٺى ٽٮچڈٻ اٹوىځبٽخ ڇرڂڈ٥چب ڇٙوڇهح 

 اٍزقلاٽچب ٹزؾلٌل ربهٌـ ٽ٦ٍڀ

انكفاءج 

انخرايٍح 

ٌزپڈٱ٤ ٭ً اٹيٽڀ ثزغڂٍل ٽڈاهكڃ اٹپز٦ٺٲخ ثپٮچڈٻ 

 اٹپ٦ٺپخ ٥ٺى ٽؾڈه اٹيٽڀ ڇٌجڂً ڇٌَزقلٻ اٹوىځبٽخ

انمٍى 

 وانًىالف

ٌَزقلٻ اٹجؾش ڇاٹزٲًٖ، ٌڂ٢ټ أ٥پبٹڄ ڇٌقٜٞ ٹچب 

 ٭ً اٝبه عپب٥ً، ٌٶز٬ْ ٽؾٍٞڄ ڇٌزٮب٥ٸ ٽ٦ڄ

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌَز٦ٍل 

ٽٮبڅٍټ 

اٹلهً 

اٹَبثٰ ٱٖل 

 رڈ١ٍٮچب

 :انغُذ

اٹوىځبٽخ ځ٢بٻ ٹپ٦ٺپخ اٹزڈاهٌـ ڇرڂ٢ٍپچب ٥جو ٽلح ىٽڂٍخ ٝڈٌٺخ، ڇڅنا اٹڂ٢بٻ ٌپٶڀ اْځَبٿ ٽڀ 

اٹزپڈ٤ٙ ٭ً اٹيٽڀ 

 :انرؼهًٍح

 ٭ٍټ رَزقلٻ اٹوىځبٽخ؟
 ٽب څً اٹپ٦ٺڈٽبد اٹزً رؾزڈٌچب؟

 څٸ ٌپٶڂڂب االٍز٪ڂبء ٥ڂچب؟

يشحهح 
 االَغالق

ٌڂبٱِ 

اٹڈ٦ٍٙخ 

ڇٌغٍت ٥ڀ 

اٍِئٺخ  

 

 

 

ٌٶز٬ْ 

ٽٮچڈٻ 

اٹوىځبٽخ 

ڇأځڈا٥چب 

ڇٽپٍياد ٵٸ 

 ځڈ٣

 

 

ٌَزنٵو 

 ڇٌغٍت

 (82ص) :ػشع انىضؼٍح

 ٽبهً 10رپ٦ڀ اٹپ٦ٺټ ٱٺٍال ٭ً اٹوىځبٽخ صټ ٍغٸ ربهٌـ اٹٍڈٻ ٥ٺى اٹَجڈهح، ٭ٶزت اٹضالصبء 

 .1438هث٤ٍ اِڇٷ 11 اٹپڈا٭ٰ ٹـ2017

 ٽټ ٌزٶڈٿ ربهٌـ اٹٍڈٻ اٹپٶزڈة ٥ٺى اٹَجڈهح؟

 ٌالؽ٠ اٹزبهٌـ ڇٌَزقوط ٽڂڄ اٹٍڈٻ ڇاٹْچو ڇاٹَڂخ  

 الؽ٠ اٹغيء اِڇٷ ٽڀ اٹزبهٌـ، ٽب څڈ هٱټ اٹٍڈٻ؟
 اٹْچو؟ ٽب څڈ اٹ٦بٻ اٹپْبه اٹٍڄ؟ (اٍټ)ٽب څڈ هٱټ 

 ؽڈٛ څنا اٹٍڈٻ ٭ً اٹوىځبٽخ
 ٽبما ٌڈعل ٭ً اٹغچخ اٹٍپڂى ٽڀ اٹزبهٌـ؟

 ؟10 أڇ 11څٸ ٵزت اٹپ٦ٺټ 
 ؟11امٿ ٽبما ٌپضٸ اٹوٱټ 

 ٵ٬ٍ ٹڈځذ أٌبٻ اٹلهاٍخ؟ ڇأٌبٻ اٹ٦ٞٸ؟
 ٽغپڈ٥خ اٌِبٻ اٹپئٝوح، ٽبما ر٦ًٞ ٹڂب؟

 څٸ ځَز٤ٍٞ أٿ ځ٦و٫ اٹزڈاهٌـ اٹٲبكٽخ ثبٹيهځبٽخ؟
 الؽ٠ ثلاٌخ اٹَڂخ، ٽبما ٌٲبثٸ څنا اٹٍڈٻ ٽڀ اٹزبهٌـ اٹچغوي؟

 1432هث٤ٍ اٹضبځً 2 اٹپڈا٭ٰ ٹـ2017 عبځٮً 1امٿ ٽبما ځٶزت؟ اِؽل 
 1439 هعت 23 اٹپڈا٭ٰ ٹـ2018 أ٭وٌٸ 9ٽب څڈ ربهٌقڂب اٹٍڈٻ؟ االصڂٍڀ 

 ٌٶز٬ْ ث٦٘ ٭ڈائل اٹوىځبٽخ ٽڀ فالٷ ٽالؽ٢خ ٕڈهح ّچو أ٭وٌٸ 

 الؽ٠ اٹٖٮؾخ اٹپٲبثٺخ ٽڀ ّچو أ٭وٌٸ
 ٵټ ٌڈٽب ٭ً څنا اٹْچو؟ ٵټ هٱټ اٹْچو؟ 

  أ٭وٌٸ؟ ٽبما ٌپضٸ څنا اٹٍڈٻ؟16٭ً أي ٌڈٻ ٌؤرً 
  أ٭وٌٸ؟ اْصڂٍڀ اٹٲبكٻ16ثبٹڂَجخ ٹڂب، ٽزى ٌٶڈٿ ٌڈٻ 

 1439 هعت 30ٽب اٹزبهٌـ اٹچغوي اٹني ٌڈا٭ٲڄ اٿ ّبء اهلل؟ 
 ٌَزڂزظ اٹقالٕخ اٹپڂبٍجخ ٹچنا اٹلهً ٽڀ فالٷ اٍِئٺخ اٹپڈعچخ: 

 31 و30، فأٌاو األشهش انًٍالدٌح تٍٍ (هـ)وهجشٌح  (و)فً انجضائش َغرؼًم سصَايح يٍالدٌح 
  ٌىيا30 و29ٌىيا وأشهش انغُح انهجشٌح تٍٍ 

  ٌىيا354 ٌىيا وػذد أٌاو انغُح انهجشٌح هى 365ػذد أٌاو انغُح انًٍالدٌح هى 

تُاء 
 انرؼهًاخ

ٌٞجٰ 

ٽٶزَجبرڄ 

ڇٌٶز٬ْ 

ٽ٦به٫ 

 علٌلح

 (83ص) يا ذؼهًره

 (83ٓ ): اٹڂْبٛ اِڇٷ

 :ٹچنڃ اٹَڂخ ڇؽلك ٽب ٌٺً (عپب٥ٍخ أڇ ٭وكٌخ)اٍز٦پٸ هىځبٽخ 
  أ٭وٌٸ، ٽب ٌڈا٭ٲڄ ثبٹچغوي؟ ٭ً أي ٌڈٻ رؾزٮٸ ث٦ٍل ٽٍالكڅب؟14ربهٌـ ٽٍالك ٍڂلً څڈ 

  هث٤ٍ اِڇٷ ٽڀ اٹْچو اٹچغوي، ٽب اٹني ٍٍڈا٭ٲچب ٽڀ اٹپٍالكي؟12مٵوډ اٹپڈٹل اٹڂجڈي 
  ٽبي، ٽب اٹزبهٌـ اٹچغوي اٹني ٍٍٲبثٺڄ؟٥1ٍل اٹ٦پبٷ ٍٍٶڈٿ ٭ً 

  ځڈ٭پجو څً ٽٍالكٌخ، ٽب اٹزبهٌـ اٹچغوي اٹني ٍٍٲبثٺچب؟ ٭ً أي ٌڈٻ ٌٶڈٿ مٹٴ؟1مٵوډ 
 (83ٓ ): اٹڂْبٛ اٹضبځً

  عڈٌٺٍخ ٽڀ ٵٸ ٍڂخ ؟ ٽزى ٌٶڈٿ مٹٴ؟5ٽبما ٌپضٸ ربهٌـ أڇٷ ځڈ٭پجو ڇ
 ٽبما ٌپضٸ ربهٌـ أڇٷ ّڈاٷ ٽڀ ٵٸ ٍڂخ؟ ٽزى ٌٶڈٿ مٹٴ؟

ذذسٌة 
 واعرثًاس

  



 5انذسط  انًمغغ انثانث انغُح انثانثح اترذائً
 

 اٹپ٦ٺپخ ٭ً اٹٮٚبء ڇاٹيٽڀانًٍذاٌ 

 اٹوىځبٽخ اٹپٍالكٌخ ڇاٹوىځبٽخ اٹچغوٌخ انذسط

 ك45انحظح 

٭ٍلٌڈڅبد ر٦ٺٍپٍخ، ٵزبة اٹزوثٍخ  انىعائم

 اٹ٦ٺپٍخ

 
يشكثاخ 

 انكفاءج

اٹزپٍٍي ثٍڀ اٹَڂزٍڀ اٹچغوٌخ ڇاٹپٍالكٌخ ڇاٹز٦و٫ ٥ٺى 

 ٵٍٮٍخ ؽَبة ٵٸ ٍڂخ

انكفاءج 

انخرايٍح 

ٌزپڈٱ٤ ٭ً اٹيٽڀ ثزغڂٍل ٽڈاهكڃ اٹپز٦ٺٲخ ثپٮچڈٻ 

 اٹپ٦ٺپخ ٥ٺى ٽؾڈه اٹيٽڀ ڇٌجڂً ڇٌَزقلٻ اٹوىځبٽخ

انمٍى 

 وانًىالف

ٌَزقلٻ اٹجؾش ڇاٹزٲًٖ، ٌڂ٢ټ أ٥پبٹڄ ڇٌقٜٞ ٹچب 

 ٭ً اٝبه عپب٥ً، ٌٶز٬ْ ٽؾٍٞڄ ڇٌزٮب٥ٸ ٽ٦ڄ

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌَزوع٤ 

اٹپ٦ٺڈٽبد 

 اٹَبثٲخ

 :يا ذؼهًره عاتما

 ٽب څً اٹوىځبٽخ؟ 
 ٽب أځڈا٣ اٹوىځبٽبد اٹپڈعڈكح ٭ً ثٺلځب؟ څٸ ٹٴ أٿ رنٵو أّچو ٵٸ ڇاؽلح؟ 

يشحهح 
 االَغالق

ٌڂبٱِ اٹڈ٦ٍٙخ 

ڇٌغٍت ٥ڀ 

اٍِئٺخ  

 

 

 

 

 

 ٌَزنٵو ڇٌغٍت

  (84ص) :ػشع انىضؼٍح

ځَز٦پٸ ٭ً ؽٍبرڂب اٹٍڈٽٍخ هىځبٽزٍڀ، ڇاؽلح 
 .ٽٍالكٌخ ڇڇاؽلح څغوٌخ

 څٸ ٌڈعل افزال٫ ٭ٍپب ثٍڂچپب؟  
 :انُشاط األول

  الؽ٠ اٹوىځبٽخ اٹپيكڇعخ ٭ً اٹْٶٸ اِڇٷ 
 ٽبما رالؽ٠؟ 
 څٸ ٹچپب ځٮٌ ربهٌـ اٹَڂخ؟ 
 ٽب څڈ ربهٌـ اٹَڂخ اٹپٍالكٌخ؟ 
 ٽب څڈ ربهٌـ اٹَڂخ اٹچغوٌخ؟ 
 څٸ ٹچپب ځٮٌ اٹْچڈه؟ ٵټ ٥لكڅب؟ 
  څڈ ځٮَڄ ٭ً ٵال  (هٱټ اٹٍڈٻ)څٸ اٹزبهٌـ

 اٹزٲڈٌپٍڀ؟
 :انُشاط انثاًَ

  (2اٹٖڈهح ) 2017الؽ٠ اٹوىځبٽخ اٹپٍالكٌخ ٹَڂخ 
 ٹپبما ٍپٍذ ثبٹپٍالكٌخ؟ 
 ٥ٺى أي أٍبً رؾَت اٌِبٻ؟ 
 ٹپبما ٍپٍذ ثبٹچغوٌخ؟. الؽ٠ اٹوىځبٽخ اٹضبځٍخ 
 ٥ال أي أٍبً رؾَت اٌِبٻ؟ 

 :انُشاط انثانث

 ٽبما رالؽ٠؟ ٽب اٹني ٌلڇه ؽڈٷ اَفو؟ 
  ٵ٬ٍ ځؾَت ٍڂخ ٽٍالكٌخ؟ ثلڇهاٿ اِهٗ كڇهح

 ٵبٽٺخ ؽڈٷ اٹْپٌ
  ٵ٬ٍ ځؾَت ّچوا څغوٌب؟ ثلڇهاٿ اٹٲپو ؽڈٷ

 اِهٗ
  12ٹٺؾٖڈٷ ٥ٺى ٍڂخ څغوٌخ، ٵټ ٌلڇه اٹٲپو ٽڀ ٽوح؟ 

 يارا ذؼهًد؟

عُح يٍالدٌح تذأخ يُز يٍالد ػٍغى ػهٍه انغالو، وذحغة تذوساٌ األسع حىل 
انشًظ دوسج واحذج، وانغُح انهجشٌح تذأخ يُز هجشج انشعىل طهى اهلل ػهٍه وعهى 

 . يشج12وذحغة تذوساٌ انمًش حىل األسع 

تُاء 
 انرؼهًاخ

ٌٞجٰ 

ٽٶزَجبرڄ 

ڇٌٶز٬ْ ٽ٦به٫ 

 علٌلح

 : أرؾٲٰ ٽڀ ر٦ٺپبرً -

 (85ٓ ): اٹڂْبٛ اِڇٷ

 اهثٜ ٵٸ هىځبٽخ ثپب ٌڈا٭ٲچب ٽڀ ٽ٦ٺڈٽبد 
ذذسٌة 

 واعرثًاس

  



  6انذسط  انثاًَ انًمغغ  انغُح انثانثح اترذائً
 اٹؾٍبح اٹپلځٍخ انًٍذاٌ 

 روثٍخ ٽلځٍخانُشاط 

 أٱڈٻ ر٦ٺپبرً انذسط

 1انحظح 

 ٵزبة اٹزٺپٍن، ٵواً اٹپؾبڇٹخ انىعائم

 
انهذف 

 انرؼهًً

ٌَزوع٤ ٽ٦به٫ اٹپٲ٤ٞ ڇٌٞجٰ مٹٴ ٭ً اځغبى 

 اٹزٞجٍٲبد 

انكفاءج 

انخرايٍح 

ٌٶڈٿ اٹپز٦ٺټ ٱبكها ٥ٺى اٹز٦جٍو ٥ڀ رٲجٺڄ ٹٺز٦بٌِ 

 ٽ٤ اَفوٌڀ ثبؽزواٽڄ ٹٺزڂڈ٣ اٹغڂًَ ڇاٹضٲب٭ً 

اال٥زياى ثبٍْالٻ ڇاالځزپبء اٹؾٚبهي ڇٌٲڈٻ ثڈاعجبرڄ انمٍى 

 ڇٌچزټ ڇثبٹڂ٢ب٭خ ڇ٥بكاد اٹپغزپ٤ ڇرٲبٹٍلڃ

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

 ٌغٍت ٥ڀ اٍِئٺخ 

 ٵڂذ رجؾش ٥ڀ اٹٲڂڈاد ٭ً اٹزٺٮبى ٭بٍزپ٦ذ ٹ٦لٌل اٹٺ٪بد اٹزً ٹټ رٮچپچب: انغٍاق

. رٖڈهاد اٹپز٦ٺپٍڀ: انغُذ

 .څٸ رڈعل ٥لح ٹ٪بد ٭ً ڇٝڂڂب؟ څبد ٵٺپبد ٽڂچب: انرؼهًٍح

يشحهح 

 االَغالق

ٌَزوع٤ ٽٮچڈٻ 
اٹزڂڈ٣ اٹضٲب٭ً 

ڇكڇهڃ ٭ً 
 اٹپغزپ٤

 
 
 
 

ٌپٍي ثٍڀ اٹزٲبٹٍل 
اٹٖؾٍؼ ڇرٺٴ اٹزً 

ر٦بهٗ صٲب٭خ 
 ڇكٌبځخ اٹپغزپ٤

 
 
 
 

٦ٌلك ٽقزٺ٬ 
اٹزٖو٭بد 

ڇاٹَٺڈٵبد اٹزً 
رپزڀ اٹ٦الٱخ ثٍڀ 
أ٭واك اٹپغزپ٤ 

 اٹڈاؽل
 
 
 
 

ٌٶز٬ْ ٽٮچڈٻ 
اٹ٦لاٹخ ڇرٶب٭ئ 

 اٹٮوٓ

 ٌَزچٸ ٽڈٙڈ٣ اٹزٞجٍٲبد ثپب ڇهك ٭ً اٹڈ٦ٍٙخ االځٞالٱٍخ ٹٺپٲ٤ٞ: 

ٌقزٺ٬ أ٭واك اٹپغزپ٤ ثزڂڈ٣ صٲب٭برچټ ڇأٹڈاځچټ ڇٹ٪برچټ، ڇڅنڃ ؽٲٍٲخ ڇعت اؽزواٽچب 
 .ڇاٹز٦بٌِ ٽ٤ ٭ئبد اٹپغزپ٤ ٭ً ٍالٻ ڇاځَغبٻ

 ٌٞٺ٤ ٥ٺى ٽقزٺ٬ اٹزٞجٍٲبد اٹپجوٽغخ ڇٌڂغيڅب ٽوؽٺٍب 

 ٌَزوع٤ اٹقالٕخ ڇاٹپ٦ٺڈٽبد ٱجٸ ٵٸ رٞجٍٰ صټ ٌَزڂزظ اٹٮبئلح ٽڀ ڇهاء مٹٴ 

  ٓ 28ٽٞبٹجخ اٹپز٦ٺپٍڀ ثٮزؼ ٵزبة اٹزوثٍخ اٹپلځٍخ 
 ٽالؽ٢خ اٹٖڈهح ڇاٵزْب٫ ٽقزٺ٬ اٹزٞجٍٲبد اٹپجوٽغخ 

 :انرغثٍك األول

 ٹپب ٌلٷ ٥ٺى أڅپٍخ اٹزڂڈ٣ اٹضٲب٭ً (فبٝئ)أڇ  (ٕؾٍؼ)أٵزت ٥ٺى اِٹڈاػ 

 ځ٦ټ رواس ٽْزوٳ ثٍڀ أ٭واك اٹپغزپ٤ - 

 

 ځ٦ټ ٥بٽٸ ڇؽلح اٹڈٝڀ ڇٱڈرڄ ڇٕپڈكڃ - 

 ځ٦ټ ٌؾٲٰ اٹزڂپٍخ ٭ً اٹپغزپ٤ - 

 ځ٦ټ ٌلٷ ٥ٺى اٹز٦بٌِ اٹَٺپً ثٍڀ أثڂبء اٹڈٝڀ - 

 ال ٌَجت اٹٮزڂخ ڇاٹٶواڅٍخ - 

 :انرغثٍك انثاًَ

 أهٍټ ٥ٺى ٵواًٍ اٹغلڇٷ اَرً ڇإٔڂ٬ ٭ٍڄ اٹ٦بكاد إٍِٺخ ڇاٹ٦بكاد اٹپؾو٭خ ڇاٹٍَئخ

 ػاداخ وذمانٍذ يحشفح ػاداخ وذمانٍذ أطٍهح

 االؽزٮبٷ ثبٹپڈٹل اٹڂجڈي اٹْو٬ٌ  اٹڈّټ 
 اٹزڈٌيح  اٹيڇاط ثبٹٞوٌٲخ اٹ٪وثٍخ 
 اٵواٻ اٹ٬ٍٚ  ڇ٤ٙ اٹ٦ٞبٻ ٥ٺى اٹٲجڈه 
    (څبٹڈٌڀ)االؽزٮبٷ ث٦ٍل اٹقڈ٫ 

 :انرغثٍك انثانث

 أهٍټ ٥ٺى ٵواًٍ اٹغلڇٷ اَرً ڇإٔڂ٬ ٭ٍڄ اٹَٺڈٵبد اٹپٲجڈٹخ ڇاٹپو٭ڈٙخ

 ػاداخ ذذل ػهى ػذو ذمثم اَخش ػاداخ ذذل ػهى ذمثم اَخش

 اؽزواٻ ٥بكاد ڇرٲبٹٍل اَفوٌڀ  اٹَقوٌخ ٽڀ اٹضٲب٭بد اٹپقزٺٮخ 
 ر٦ٺټ ٹ٪بد اٹ٪ٍو ٹٺزڈإٸ ٽ٦چټ  اٹزپٍٍي ثٍڀ اٹَٶبٿ ؽَت اٱبٽزچټ 

 رجبكٷ اٹيٌبهاد ٭ً اٹپڂبٍجبد اٹپقزٺٮخ   
 ًأرواٍٸ ثٺ٪بد ٽڂزْوح ٭ً ڇٝڂ   

 :انرغثٍك انشاتغ
ځ٢پذ اٹجٺلٌخ ٍجبٱب ثٍڀ رالٽٍن االثزلائً ڇرالٽٍن اٹپزڈٍٜ ڇٱ٤ٞ اٹغپ٤ٍ ځٮٌ اٹپَب٭خ، 

 . ٽزو100ڇڅً 

 ٽڀ ٭بى اٹَجبٯ؟ ٹپبما؟

 ثپبما ٌؾٌ رالٽٍن االثزلائً؟ ٽبما ٵبٿ ٌغت أٿ ٌؾلس؟

 ٽب څً اٹٶٺپبد اٹزً ر٦جو ٥ڀ ٦ّڈهٳ ؽڈٷ څنڃ اٹؾبكصخ؟ 

  ؽٰ– ٩ِ – ٥لٷ – رپٍٍي –١ٺټ 

 يشحهح

 تُاء

 انرؼهًاخ

ٌَز٦ٍل ٽب ر٦ٺپڄ 
ڇٌضجذ ٽ٦به٭ڄ 

 ٽب څً اٹٲٍټ اٹزً رَزڂزغچب ث٦ل اځغبىٳ ٹچنڃ اٹزٞجٍٲبد؟ -
 اٹپڈهڇس اٹضٲب٭ً ٽزڂڈ٣ ٭ً ثالكي ڇعپٍٸ -
 ٥بكاد أعلاكي إٍٔٺخ ر٪ڂٍڂً ٥ڀ ٥بكاد اٹ٪وة اٹٍَئخ -
 رڂڈ٣ اٹٺچغبد ڇاِٹجَخ ڇا٦ِٝپخ ٭ً ثالكي ر٦جو ٥ڀ ربهٌقڂب اٹ٦وٌٰ -
اٹ٦لاٹخ ثٍڀ اٹغپ٤ٍ رٮوٗ ٥ٺٍڂب اؽزواٻ عڂٌ ڇ٥پو ڇٽَزڈډ ٵٸ ٭وك ڇٽ٦بٽٺزڄ ؽَت  -

 ٱلهارڄ

 انرذسٌة

 و

 االعرثًاس

  



  20انذسط  فً يحالخ انظُاػح انرمهٍذٌح: انًمغغ انثانث انغُح انثانثح اترذائً
 ا٥ِلاك ڇاٹؾَبةانًٍذاٌ 

 (2 )99999ا٥ِلاك اٹى انُشاط 

 ك45انًذج 

 2 ڇ1انحظح 

اِٹڈاػ، ٵواً اٹپؾبڇٹخ  انىعائم

 
انهذف 

 انرؼهًً

 100000رٮٶٍٴ ڇروٵٍت أ٥لاك أٱٸ ٽڀ 

انكفاءج 

انخرايٍح 

 ٌؾٸ ٽْٶالد ثبٍز٦پبٷ ا٥ِلاك إِ٪و ٽڀ

 ڇ٥پٺٍبد اٹغپ٤ ڇاٹٞوػ ڇاٹٚوة 100000

ٌالؽ٠ ڇٌٶز٬ْ، ٌزؾٲٰ ٽڀ ٕؾخ اٹڂزبئظ انمٍى 

ڇٌٖبكٯ ٥ٺٍچب، ٌَز٦پٸ اٹزوٽٍي اٹ٦بٹپً 

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌؾَت علاءاد 

مڅڂٍب ث٦ل 

 رغيئزچب

  ٌوٵت أ٥لاكا ثڂبء ٥ٺى أعياء ٽپالح ٥ٺى اٹزالٽٍن:نرؼهًٍحا
  ڇؽلاد؟5 ٽئبد ڇ3 ٥ْواد ڇ8 آٹٮب ڇ6ٽب څڈ اٹ٦لك اٹني ٭ٍڄ 

  ڇؽلاد؟50 ٽئبد ڇ20ٽب څڈ اٹ٦لك اٹني ٭ٍڄ 

 اٽالء أ٥لاك أفوډ ثڂٮٌ اٹٞوٌٲخ

يشحهح 

 االَغالق

ٌٲوأ اٹڈ٦ٍٙخ 
ڇٌٮچټ ٽٮوكارچب 

 
 
 

ٌز٦و٫ ٥ٺى 
ٽقزٺ٬ ٝوٯ 

ؽٸ ٽْٶٺخ ٽب 
 
 
 

ٌٮٶٴ ا٥ِلاك 
اٹى ٽغپڈ٣ 

 ٽ٦بٽالد
 
 

ٌَزقلٻ 
اٹغلڇٷ ٭ً ٱواء 

 ا٥ِلاك
 
 
 

ٌؾٸ ٽْٶالد 
٥ِلاك ٽٶڈځخ 

  أهٱبٻ5ٽڀ 
 
 
 

ٌغَل ٽ٦به٭ڄ 
 ثٞوٌٲخ ٕؾٍؾخ

: يشحهح انرحفٍض
 :ٌواع٤ ٽ٤ اٹزالٽٍن اٹٲواءح ڇاٹٶزبثخ اٹؾو٭ٍخ ٹج٦٘ ا٥ِلاك اٹپقزبهح

  80000 – 12345– 90909 – 22022: أٵزت ؽو٭ٍب

أكرشف فمشج 

  ث٦ل ا٥بكح ٵزبثزچب ٥ٺى اٹَجڈهح ڇرپضٍٸ 87اٹپؾلكح ٭ً ٕٮؾخ ّوػ ځٔ اٹڈ٦ٍٙخ 
 اٹْٶٸ 

 ٵبٿ اِٝٮبٷ ٌٺ٦جڈٿ ثبٹجٞبٱبد اٹزً رؾپٸ ځغڈٽب ٽقزٺٮخ اٹ٦لك،
  ثٞبٱبد ثڂٮَغٍخ9٭غپ٤ أٽٍڀ 

  ثٞبٱبد ثٍٚبء5 ثٞبٱبد ؽپواء ڇ8ڇعپ٤ هائل ثٞبٱزٍڀ ثڂٮَغٍزٍڀ ڇ
  ځغپخ82163ڇعپ٦ذ اٌپبٿ ثٞبٱبد كڇٿ أٿ ر٦لڅب، ٹٶڂچب ڇعلد ٭ً اٹپغپڈ٣ 

 ٵټ عپ٤ هائل ڇٵټ عپ٤ أٽٍڀ ٽڀ ځغپبد؟
 ٽب څً اٹجٞبٱبد اٹزً رؾٖٺذ ٥ٺٍچب اٌپبٿ؟

  اإلجشاءاخ

 ٌؾلك ٽ٦ٍٞبد اٹپْٶٺخ ڇٌقٜٞ رٖپٍپب ٹچب ثپَب٥لح اٹپ٦ٺټ 
 ٵټ ثٞبٱخ ثڂٮَغٍخ ٽ٤ أٽٍڀ؟ -
 ٵټ ٽٲلاه ٵٸ ثٞبٱخ؟ ٥ْوح آال٫ -
 90000ٵټ ٌٍٖو ٥ڂلڃ؟  -
 څٸ ٥ڂلڃ ثٞبٱبد ٽڀ ځڈ٣ آفو؟ -
 ٵټ ٥ْواد اَال٫ ٥ڂل هائل؟ -
 ٵټ آال٫ ٥ڂل هائل؟ -
 ٵټ ٽئبد ٥ڂل هائل؟  -
 98005ٵټ ٽغپڈ٣ ٽب عپ٦ڄ؟  -
 څٸ ځ٦ٺټ ٵټ ثٞبٱخ عپ٦ذ اٌپبٿ؟ ال -
 ٹٶڀ ٵټ اٹپغپڈ٣ اٹني ؽٖٺذ ٥ٺٍڄ؟ -
 :امٿ ارج٤ څنا اٍِٺڈة ٹزؾلٌل ٥لك اٹجٞبٱبد -

82163 = (8*10000)+(2*1000)+(1*100)+(6*10)+(3*1) 
 ٵټ ثٞبٱخ ٽڀ ٵٸ ٹڈٿ عپ٦ذ اٌپبٿ ؟ -
: اٹؾڈٕٺخ ڇاٹزؤٌٍٍ -

 ٌٖٸ اٹى ٵزبثخ اٹ٦لك ٥ٺى ّٶٸ ٽغپڈ٣ ٥لح ٽ٦بٽالد ٽ٤ رؾلٌل ٽورجخ ٵٸ هٱټ 
 : يشحهح االَجاص

 :أٵپٸ ؽَت اٹپضبٷ. 1 

43015 = (.*10000)+(.*1000)+(.*100)+(.*10)+. 

………. = (8*10000)+(3*1000)+(1*100)+(9*10)+7 

: أهٍټ علڇٷ اٹپوارت ڇاٵزت ٭ٍڄ ٽب ٌٺً.2

58254 – 43015 – 10067 

ذؼهًد  
  أهٱبٻ اٹى ٽغپڈ٣ أ٥لاك، ٵٸ ؽَت هرجزڄ5ٌپٶڂڂً رٮٶٍٴ ٥لك ٽڀ 

يشحهح 

تُاء 

 انرؼهًاخ

ٌڂغي اٹزپبهٌڀ 
٭وكٌب 

. ٭ً اٹؾٖخ اٹضبځٍخ 58ؽٸ اٹزپبهٌڀ ٓ : اٹزپوٿ
 اهثٜ ثٍڀ اٹ٦لك ڇٽٮٶڈٵڄ. 1

 أٵپٸ ؽَت اٹپضبٷ. 2

 0 ڇ 5ؽلك هرجخ ٵٸ ٽڀ . 3

 أٵپٸ اٹٮوا٧ ثپب ٌڂبٍت. أثؾش

انرذسٌة 

و 

 االعرثًاس

  رقٖٔ اٹؾٖخ اٹضبځٍخ ٹؾٸ اٹزپبهٌڀ ٥ٺى ك٭زو اِځْٞخ: ٽالؽ٢خ



  21انذسط  فً يحالخ انظُاػح انرمهٍذٌح: انًمغغ انثانث انغُح انثانثح اترذائً
 اٹٮٚبء ڇاٹچڂلٍخانًٍذاٌ 

 اٹلائوحانُشاط 

 ك45انًذج 

 4 ڇ3انحظح 

اِٹڈاػ، ٵواً اٹپؾبڇٹخ  انىعائم

 
انهذف 

 انرؼهًً

ٌَز٦پٸ اٹپلڇه ثٞوٌٲخ ٕؾٍؾخ ڇٌز٦و٫ ٥ٺى 

 ث٦٘ ٥ڂبٕو اٹلائوح

انكفاءج 

انخرايٍح 

 ٌؾٸ ٽْٶالد ٽز٦ٺٲخ ثب٥ِلاك ڇاٹؾَبة

 ڇ٬ٌٖ ٽغَپبد ٽڂز٢پخ ڇٌڂغي ٽضٍالد ٥ڂچب

ٌالؽ٠ ڇٌٶز٬ْ، ٌزؾٲٰ ٽڀ ٕؾخ اٹڂزبئظ انمٍى 

ڇٌٖبكٯ ٥ٺٍچب، ٌَز٦پٸ اٹزوٽٍي اٹ٦بٹپً 

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌؾلك ځزٍغخ 
اٹٚوة ثڂبء 

٥ٺى ٽب 
 ٌؾٮ٢ڄ

انحغاب انزهًُ 
 ٌواع٤ ٱڈا٥ل رؾڈٌٸ اٹ٦َبد ٽَزقلٽب اٹغلڇٷ: 

 اٵزت اٹ٦َبد اٹزبٹٍخ ٥ٺى اٹغلڇٷ ڇاٱوأڅب ث٦لح ڇؽلاد -
- 400cL – 9900mL – 4dL 4mlL – 19L 

يشحهح 

 االَغالق

ٌٲوأ اٹڈ٦ٍٙخ 
ڇٌٮچټ 

ٽٮوكارچب 
 
 
 

ٌز٦و٫ ٥ٺى 
ٽقزٺ٬ ٝوٯ 

ؽٸ ٽْٶٺخ ٽب 
 
 

ٌز٦و٫ ٥ٺى 
رَپٍخ ث٦٘ 
 ٥ڂبٕو اٹلائوح

 
 

ٌزلهة ٥ٺى 
ٝوٌٲخ هٍټ 
 كائوح ٕؾٍؾخ

 
 

ٌڈ٬١ اٹپلڇه 
٭ً هٍټ 

أّٶبٷ 
 ٽيفو٭خ

 
 
 

ٌغَل ٽ٦به٭ڄ 
ثٞوٌٲخ 
 ٕؾٍؾخ

 يشحهح انرحفٍض
 أهٍټ كائوح ٥ٺى ٹڈؽزٴ ثبٹٞجْڈه، څٸ څً ٽزڂبٍٲخ؟ -
 ٽبما ٌٺيٽڂً ٹوٍټ كائوح فٞچب ٽزڂبٍٰ؟ -

فمشج أكرشف 
  ث٦ل ا٥بكح ٵزبثزچب ٥ٺى 88اٹپؾلكح ٭ً ٕٮؾخ ّوػ ځٔ اٹڈ٦ٍٙخ 

 اٹَجڈهح ڇرپضٍٺچب ثبٹوٍڈٽبد اٹزڈٍٙؾٍخ
 ځٲبٛ، ٵٸ ځٲٞخ رج٦ل ٤ٙ5 ځٲٞخ ؽپواء ٥ٺى اٹٖٮؾخ، ڇاهٍټ ؽڈٹچب 

 .ٍڂزپزو٥3ڀ اٹڂٲٞخ اٹؾپواء 
 څٸ څنڃ اٹڂٲٜ ٥ٺى اٍزٲبٽٍخ؟

 3اَٿ ٤ٙ اثوح اٹپلڇهح ٥ٺى اٹڂٲٞخ اٹؾپواء، ڇا٭زؼ اٹپلڇه ثٲٍبً 
 .ٍڂزپزو، صټ ؽبڇٷ هٍټ اٹلائوح

 څٸ ٽٌ فٜ اٹلائوح اٹڂٲٜ اٹقپَخ اٹَبثٲخ؟
  ٽبما رَزڂزظ؟

  اإلجشاءاخ
  ٌوٍټ اٹڂٲٜ اٹقپَخ اٹزً رج٦ل ثڂٮٌ اٹٲٍبً ٽوؽٺٍب ٭وكٌب ڇعپب٥ٍب

 ثبٹزڈاىي
  ٌَپً اٹڂٲٞخ اٹؾپواءA ڇٌقزبه ځٲٞخ ٍڈكاء ڇٌَپٍچب ،B 
  ً3٭زؼ اٹپلڇه ثٲٍب cm ڇ٤ٌٚ اثوح اٹپلڇه ٥ٺى اٹڂٲٞخ اٹؾپواء أڇ 

 B اٹى Aٌٮزؼ ٽڀ 
  ٍڂزپزو3ٵټ ٱٍبً اٹپلڇه؟  -
 أٽَٴ هأً اٹپلڇه ڇاهٍټ اٹلائوح ٽوؽٺٍب -
 څٸ اٹلائوح رپٌ اٹڂٲٜ اٹقپَخ؟ -
 ؟Aڅٸ ٌپٶڂڂب هٍټ ځٲٜ أفوډ رج٦ل ځٮٌ اٹپَب٭خ ٥ڀ اٹڂٲٞخ  -
 ، ٵ٬ٍ ځَپً څنا اٹقٜ؟ ٱ٦ٞخ ٽَزٲٍپخB ڇ Aاهٍټ فٞب ثٍڀ  -

  ٽوٵي اٹلائوح اٹزً هٍپڂبڅبAځَپً اٹڂٲٞخ 
 څنڃ اٹٲ٦ٞخ ٭ً اٹلائوح رَپى ځ٬ٖ اٹٲٞو

 ٵټ ٝڈٷ ځ٬ٖ اٹٲٞو ٭ً څنڃ اٹلائوح؟  -
  ٍڂزپزو 2 ٍڂزپزو ڇأفوډ ځ٬ٖ ٱٞوڅب 4اهٍټ ٭ً ځٮٌ اٹپوٵي كائوح ځ٬ٖ ٱٞوڅب  -

: انحىطهح وانرأعٍظ
ٌٖٸ اٹى ٭ٶوح اٹلائوح ڇٽوٵيڅب ڇفبٍٕخ اٹڂٲبٛ اٹزبث٦خ ٹچب، ڇأٿ ٹٺلائوح ٱٍبً ٽ٦ٍڀ ٌَپى 

 ځ٬ٖ اٹٲٞو
:  يشحهح االَجاص

  اځ٢و ٹٺْٶٸ اٹپوٍڈٻ -
٭ً اٹڂٲٞخ اٹؾپواء أهٍټ كائوح ځ٬ٖ ٱٞوڅب ٱٍبً  -

 ٽوث٤ ڇاؽل
٭ً ٵٸ ځٲٞخ ٽڀ اٹڂٲٜ اِهث٦خ أهٍټ ځ٬ٖ كائوح  -

  ثڂٮٌ اٹٲٍبً

 :ذؼهًد
 ڇٍٜ اٹلائوح ٌَپى اٹپوٵي ڇاٹٲٍبً ٽڀ اٹپوٵي اٹى ٽؾٍٜ اٹلائوح ٌَپى ځ٬ٖ اٹٲٞو

يشحهح 

تُاء 

 انرؼهًاخ

ٌڂغي اٹزپبهٌڀ 
٭وكٌب 

.  ٭ً اٹؾٖخ اٹضبځٍخ59ؽٸ اٹزپبهٌڀ ٓ : انرًشٌ
 أٵپٸ هٍټ اٹلائوح صټ OAأهٍټ كائوح ځ٬ٖ ٱٞوڅب . 1
 أٵپٸ هٍټ اْ٭وٌيح ڇٹڈځچب. 2
 أهٍټ اٹلائورٍڀ ؽَت اٹْوڇٛ. 3

 أٵپٸ هٍټ ٵٸ كائوح ثڂبء ٥ٺى اٹپوٵي اٹپڂبٍت. أثؾش

انرذسٌة 

و 

 االعرثًاس

   رقٖٔ اٹؾٖخ اٹضبځٍخ ٹؾٸ اٹزپبهٌڀ ٥ٺى ك٭زو اِځْٞخ: ٽالؽ٢خ



  22انذسط  فً يحالخ انظُاػح انرمهٍذٌح: انًمغغ انثانث انغُح انثانثح اترذائً
رڂ٢ٍټ ٽ٦ٍٞبد انًٍذاٌ 

( 2)ؽٸ ٽْٶالدانُشاط 

 ك45انًذج 

 6 ڇ5انحظح 

اِٹڈاػ، ٵواً اٹپؾبڇٹخ  انىعائم

 
انهذف 

 انرؼهًً

 ٌَزقواط ٽ٦ٺڈٽبد ٙوڇهٌخ ٌؾٸ ثچب ٽْٶٸ

انكفاءج 

انخرايٍح 

 ٌؾٸ ٽْٶالد ثبٍز٦پبٷ ا٥ِلاك إِ٪و ٽڀ

 ڇ٥پٺٍبد اٹغپ٤ ڇاٹٞوػ ڇاٹٚوة 100000

ٌالؽ٠ ڇٌٶز٬ْ، ٌزؾٲٰ ٽڀ ٕؾخ اٹڂزبئظ انمٍى 

ڇٌٖبكٯ ٥ٺٍچب، ٌَز٦پٸ اٹزوٽٍي اٹ٦بٹپً 

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌَزقلٻ علڇٷ 
اٹٚوة ٌْغبك 

اٹضڂبئٍبد 
 اٹپڂبٍجخ

انحغاب انزهًُ 
 ٌزلهة ٥ٺى روٵٍت ٥لك ٽڀ علاء ٥لح صڂبئٍبد ٽقزٺٮخ

 4*3 أڇ 6*2 أڇ 12*1 اٹى 12الؽ٠ اٹپضبٷ، ٌپٶڂڂب رٮٶٍٴ 
 8، 24 ، 18: ٭ٶٴ ثڂٮٌ اٹپڂڈاٷ

يشحهح 

 االَغالق

ٌٲوأ اٹڈ٦ٍٙخ 
 ڇٌٮچټ ٽٮوكارچب

 
ٌز٦و٫ ٥ٺى 

ٽقزٺ٬ ٝوٯ 
 ؽٸ ٽْٶٺخ ٽب

 
 
 

ٌَزوع٤ ٱڈا٥ل 
ٱواءح ڇرؾلٌل 

ٽ٦ٺڈٽبد 
اٹغلڇٷ مي 

 اٹپلفٺٍڀ
 
 

ٌَزقلٻ 
اٹغلڇٷ ٭ً 

اٍزقواط 
اٹپ٦ٺڈٽبد 

 ڇرڈ١ٍٮچب
 
 

ٌَزڂزظ ٝوٌٲخ 
ؽَبة 

اٹپغپڈ٣ 
ڇاٹٮوٯ 

ثبٍزقلاٻ 
 اٹغلڇٷ

 
ٌغَل ٽ٦به٭ڄ 
 ثٞوٌٲخ ٕؾٍؾخ

: يشحهح انرحفٍض
 :أؽَت اٹ٦پٺٍبد اَرٍخ ٥پڈكٌب

1450-1257   ،   42845+47155 
أكرشف فمشج 

  ث٦ل ا٥بكح 89اٹپؾلكح ٭ً ٕٮؾخ ّوػ ځٔ اٹڈ٦ٍٙخ 
 ٵزبثزچب ٥ٺى اٹَجڈهح ڇرپضٍٸ اٹْٶٸ 

٭ً اٹغلڇٷ اٹپٲبثٸ ٽ٦ٺڈٽبد ٥ڀ صالصخ أّقبٓ، اٍز٦پٺچب 
 :ٹزغٍت ٥ڀ اٍِئٺخ اٹزبٹٍخ

 ٽب څڈ ٭وٯ اٹٞڈٷ ثٍڀ أٽٍڀ ڇٹٍٺى؟- أ
 ٵټ ٌجٺ٨ ڇىٿ أٽٍڀ ڇٹٍٺى ٽ٦ب؟- ة
 ٽب اٹٮوٯ ثٍڀ ڇىٿ اِة ڇڇىٿ أٽٍڀ ڇٹٍٺى ٽ٦ب؟- ط

:  اإلجشاءاخ
 ر٦ٺٍٰ ځَقخ ٽٶجوح أڇ هٍټ علڇٷ مڇ ٽلفٺٍڀ 
 ٝوػ أٍئٺخ افزجبهٌڄ ؽڈٷ ٭چټ ٽ٪يډ اٹپ٦ٍٞبد 

 ٽب ڇىٿ اِة؟ ٽب ڇىٿ أٽٍڀ؟ -
 ......ٽب څڈ ٥پو ٹٍٺى؟ ٽب څڈ ٝڈٷ ٱبٽخ اِة؟ -
  ٌٞٺت ٽڀ اٹزالٽٍن اْعبثخ ٭وكٌب ٥ٺى ٵٸ ٍئاٷ ٽڀ اٍِئٺخ اٹضالصخ، صټ ٌٲبهځڈا ځزبئغچټ

 ثيٽالئچټ
 ٦ٌوٗ اٍِزبم ثپ٦ٍخ اٹزالٽٍن اٹؾٺڈٷ اٹپڂبٍجخ ٹٺپْٶٺخ اٹپٞوڇؽخ 
 17=118-135 : ٌْغبك ٭وٯ اٹٞڈٷ ثٍڀ أٽٍڀ ڇٹٍٺى ځٲڈٻ ثٞوػ إِ٪و ٽڀ اِٵجوcm 
 61=36+25: ٌْغبك اٹڈىٿ اٹٶٺً ځغپ٤ اِڇىاٿ اٹغيئٍخkg 
 23=61-84: ٌْغبك اٹٮوٯ ثٍڀ ڇىٿ اِة ڇڇىٿ اٹڈٹلٌڀkg 

:  انحىطهح وانرأعٍظ
  ٌٶز٬ْ ٭بئلح اٹغلڇٷ ٭ً ؽڈٕٺخ اٹجٍبځبد ڇا٥ٞبئچب رقٺٍٖب ٽڂبٍجب ٌَچٸ ٥پٺٍخ ؽٸ

 .اٹپْٶٺخ
 ڇٌَزڂجٜ ٽٞبٹت أفوډ ٽڀ فالٷ اٹغلڇٷ ٹټ ٌزټ مٵوڅب ٭ً اٹپوؽٺخ اِڇٹى 
 ث٦ل اٹپڂبٱْخ ٌزټ اٹزٖلٌٰ ٥ٺى اِعڈثخ اٹٖؾٍؾخ ڇاث٦بك اٹقبٝئخ .

:  يشحهح االَجاص

  ٌپضٸ اٹغلڇٷ ٥لك اٹيڇاه ثؤؽل اٹپزڂيڅبد، ث٦ٚچټ ٽڀ اٹٶجبه
 ڇث٦ٚچټ ٽڀ اٹٖ٪به

 ٵټ ثٺ٨ ٥لك اٹيڇاه اٹٶجبه ٌڈٻ اٹغپ٦خ؟ -
 عل ٥لك اِٝٮبٷ اٹني ىاهڇا اٹپزڂيڃ فالٷ اٌِبٻ اٹضالصخ؟ -
 643+1523أؽَت مڅڂٍب  -
  ٵ٬ٍ ڇعلد څنڃ اٹڂزٍغخ؟ -

 :ذؼهًد
ٌٲلٻ اٹغلڇٷ مي اٹپلفٺٍڀ ٽ٦ٺڈٽبد ٌپٶڂڂً اٍز٦پبٹچب ٭ً ؽٸ اٹپْٶالد ڇٌَچٸ ٥ٺً 

 .اٹپٲبهځخ ثٍڀ څنڃ اٹپ٦ٺڈٽبد

يشحهح 

تُاء 

 انرؼهًاخ

ٌڂغي اٹزپبهٌڀ 
 ٭وكٌب

 . ٭ً اٹؾٖخ اٹضبځٍخ60ؽٸ اٹزپبهٌڀ ٓ : انرًشٌ
 أځغي اٹ٦پٺٍبد ڇاٽّ اٹغلڇٷ ثڂبء ٥ٺى ٽب ٱوأد .1
 أڇعل ٵزٺخ االٍپڂذ ڇاٹٶزٺخ االعپبٹٍخ ٽڀ فالٷ اٹغلڇٷ .2
 ٽب څڈ ٥لك ّغٍواد څنا اٹٮالػ .3
 أثؾش ٥ڀ ڇىٿ اٹٖڂلڇٯ ڇڅڈ ٭به٧ .4

انرذسٌة 

و 

 االعرثًاس

  رقٖٔ اٹؾٖخ اٹضبځٍخ ٹؾٸ اٹزپبهٌڀ ٥ٺى ك٭زو اِځْٞخ: ٽالؽ٢خ



   1 األعثىع 7انًمغغ  ػانى االتركاس : انًمغغ انرؼهًًٍ انغُح انثانثح اترذائً
٭چټ اٹپڂٞڈٯ  انًٍذاٌ 

انُض 
انًُغىق 

 فً يحغح انثُضٌٍ 

 ك45انًذج 
 1انحظح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٌوك اٍزغبثخ ٹپب ٌَپ٤، ٌزٮب٥ٸ ٽ٤ اٹڂٔ 

اٹپڂٞڈٯ، ٌٲٍټ ٽٚپڈٿ اٹڂٔ اٹپڂٞڈٯ 

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٌزّٖو٫ ثٶٍٮٍخ رلّٷ ٥ٺى اڅزپبٽڄ ٹپب ٌَپ٤، 

ٌؾّلك ٽڈٙڈ٣ اٹَوك ڇ٥ڂبٕوڃ، ٌَزقلٻ اٹوڇاثٜ 
اٹٺ٪ڈٌخ اٹپڂبٍجخ ٹٺَوك 

انكفاءج 
انخرايٍح 

ٌٮچټ فٞبثبد ٽڂٞڈٱخ ٽڀ ٽقزٺ٬ اِځپبٛ ڇٌوٵي 
٥ٺى اٹڂپٜ اٹَوكي ڇٌزغبڇة ٽ٦چب 

٦ٌزي ثٺ٪زڄ اٹ٦وثٍخ، ٌزؾٺى ثوڇػ اٹز٦بڇٿ ڇاٹزٚبٽڀ انمٍى 
ڇاٹ٦پٸ اٹغپب٥ً 

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌَزپ٤ 
ٹٺڈ٦ٍٙخ 

ڇٌغٍت ٥ڀ 
 اٍِئٺخ 

 .ڇ ٽڂبٱْزچب ٽڀ ٝو٫ اٹزالٽٍن55 ٥وٗ اٹڈ٦ٍٙخ االځٞالٱٍخ ٹٺپٲ٤ٞ كٹٍٸ اٹٶزبة ٓ :انغٍـاق
 .ٽ٤ اٹزوٵٍي ٥ٺى اٹپچپخ اِڇٹى

 .رٖڈها د اٹپز٦ٺپٍڀ: انغُذ
 .ڇ٥لك ٽؾبٍڂچب ڇٽَبڇئچب. ٥لك ث٦٘ اٹڈٍبئٸ اْٹٶزوڇځٍخ اٹؾلٌضخ: انرؼهًٍح

يشحهح 

 االَغالق

ٌَزپ٤ اٹى 
اٹڂٔ ڇٌجلي 

اڅزپبٽب 
 
 
 
 
 
 
 
 

ٌغٍت ثغپٸ 
ثٍَٞخ 
رزوعټ 

اٹپ٦ڂى اٹ٦بٻ 
 ٹٺڂٔ

 
 
 

 
٦ٌٍل ثڂبء 

أؽلاس اٹڂٔ 
اٹپڂٞڈٯ 
ٌَزقٺٔ 

اٹٲٍټ ڇ٦ٌپٸ 
 ثچب

 : فهى انًُغىق

  اٹزڈإٸ اٹجٖوي ثٍڂڄ ڇثٍڀ ٽ٤ ٽڀ ٝو٫ اٹپ٦ٺټ  (٭ً ٽؾٞخ اٹجڂيٌڀ)ٱواء اٹڂٔ اٹپڂٞڈٯ
. االٍز٦بځخ ثبِكاء اٹؾٌ ؽوٵً ڇاٹٲوائڀ اٹٺ٪ڈٌخةٽز٦ٺپٍڄ 

 :انُض انًُغىق

ٹٍيڇكڇا .ٌنڅت ٌڈ٬ٍ أٍجڈ٥ٍب ٽ٤ ڇاٹلڃ اٹى ٽؾٞخ اٹجڂيٌڀ
اٹٍَبهح ثبٹڈٱڈك، ڇڅنڃ اٹپوح ٹٮذ اځزجبڅڄ ٹڈؽخ رٍْو اٹى 

ٹپبما ٌپڂ٤ :٭َؤٷ ڇاٹلڃ.ٽڂ٤ اٍز٦پبٷ اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ
 اٍز٦پبٷ اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ څڂب ٌب أثً؟

ٌپڂ٤ اٍز٦پبٷ اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ ٭ً ٽؾٞبد اٹجڂيٌڀ، ِځڄ : اِة
ٌپٶڀ أٿ ٌزَجت ثْواهح رزَجت ٥ٺى ا٦ّبٷ اٹڈٱڈك 

 .، ٥ڂل رٺٲً اٹپٶبٹپخ.ڇاِثقوح اٹپڂج٦ضخ ٽڂڄ

 !اځچب ٽ٦ٺڈٽخ ٽٮٍلح ٹټ أٵڀ أ٥ٺپچب ٽڀ ٱجٸ : ٌڈ٬ٍ
أ٬ٙ اٹى ٽ٦ٺڈٽبرٴ أٌٚب، أځڄ ٌپڂ٤ اٍز٦پبٷ اٹچبر٬ : اِة

. اٹڂٲبٷ ٭ً اٹٞبئوح ِځڄ ٌْڈُ ٥ٺى أعچيح االرٖبٷ ٭ٍچب
ڇٵنٹٴ ٭ً اٹپَزْٮى ِځڄ ٱل ٌئصو ٥ٺى ث٦٘ اِعچيح 

ڇ٭ً ث٦٘ اِٽبٵڀ ٵبٹپَغل ِځڄ ٱل ٌي٥ظ اٹپٖٺٍڀ،، ڇ٥ڂلٽب ځڂبٻ أٌٚب، ٥ٺٍڂب أٿ . اٹٞجٍخ
 .ځ٪ٺٰ څڈارٮڂب اٹڂٲبٹخ، أڇ ځج٦لڅب ٥ڂب، ؽزى ال ځزؤمډ ثب٦ِّخ اٹٖبكهح ٥ڂچب

ّٶوا، ٌب أثً ٥ٺى څنڃ اٹپ٦ٺڈٽبد اٹٲٍپخ، أځب أٍز٦پٸ اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ ٌڈٽٍب ڇال : ٌڈ٬ٍ
 أ٥و٫ أځڄ ٌزَجت ٭ً اِمډ أڇ اْى٥بط، ٽڀ اٹٍڈٻ ٭ٖب٥لا ٍؤٍز٦پٸ اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ ٹٺٚوڇهح ٭ٲٜ 

:   أعرًغ وأجٍة

 أٌڀ ڇٱ٦ذ أؽلاس اٹٲٖخ؟- ٥لك ّقٍٖبد اٹٲٖخ - ٥ټ ٌزؾلس اٹڂٔ؟  -
 رغيئخ اٹڂٔ اٹپڂٞڈٯ ٱواءح ڇاعبثخ ٥ڀ اٍِئٺخ: 

 څڂبٳ؟ ٌٮ٦ٺڈٿ ٽبما أٍجڈ٥ٍب؟ ڇاٹلڃ ٽ٤ ٌڈ٬ٍ ٌنڅت أٌڀ اٹى -
 أعبثڄ؟ ثټ أثبڃ؟ ٌڈ٬ٍ ٍؤٷ ٥ّټ ٌڈ٬ٍ؟ اځزجبڃ ٹٮذ ٽبما -
 ٹپبما؟ اٹڂٲبٷ؟ اٹچبر٬ اٍزقلاٻ ٭ٍچب ٌپڂ٤ اٹزً اِٽبٵڀ ٽب څً -
 اٹّڂٲبٷ؟ اٹچبر٬ ٥ڀ ٌڈ٬ٍ ٦ٌو٭ڄ ٌٶڀ ٹټ اٹني اٹًْء څڈ ٽب -
 ڇاٹلڃ؟ ٌڈ٬ٍ ڇ٥ل ثپبما -

 :أػثش ػٍ انًشهذ
 ؟رٍْو ٽبما اٹى اٹٺڈؽخ؟ ڇ٦ٙذ أٌڀ ؟ٌٮ٦ٸ ٽبما ؟اِة ٌٲ٬ أٌڀ -

 :اعرشجاع انًؼهىياخ

 ا٥بكح اٹڂٔ اٹپڂٞڈٯ ٽڀ ٱجٸ ث٦٘ اٹزالٽٍن ٽ٤ رڈعٍڄ ڇرٖؾٍؼ ٽڀ اٹپ٦ٺټ 
 :اعرخالص انمٍى يٍ انُض

  ثٞوػ أٍئٺخ رڈعٍچٍخ ٌزڈٕٸ اٹزالٽٍن اٹى اٹٲٍټ  

انهاذف انُمال وعٍهح اذظال حذٌثح، ضشوسٌح فً حٍاج اإلَغاٌ، نكٍ ػهٍُا أٌ َحغٍ 

 .اعرؼًانها

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

ٌَزوع٤ 
أؽلاس اٹڂٔ 

 اٹپڂٞڈٯ
 

 .رٲڈٌټ اْځغبى

 :إَجاص انُشاط
 76أرنٵو ڇأعٍت ٵواً اٹڂْبٝبد ٓ 

 
انرذسٌة 

و 

 االعرثًاس

  



   1 األعثىع 7انًمغغ  ػانى االتركاس : انًمغغ انرؼهًًٍ انغُح انثانثح اترذائً
 (أٍز٦پٸ اٹ٨ٍٖ)ر٦جٍو ّٮڈي انًٍذاٌ 

  ٌىيٍا –أعثىػٍا  انظٍغ 

ك 45انًذج 
 2انحظح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٌزڈإٸ ٽ٤ اٹ٪ٍو، ٌٮچټ ؽلٌضڄ 

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٌَزقلٻ اٹٲوائڀ اٹپڂبٍجخ ٹٺَوك، ٦ٌّجو ٥ڀ هأٌڄ 

اٹْقًٖ 
انكفاءج 

انخرايٍح 
ٌَوُك ؽلصب اځٞالٱب ٽڀ ٍڂلاد ٽزڂڈ٥خ ٭ً ڇ٦ٍٙبد 

رڈإٺٍخ كاٹخ 
٦ٌزي ثٺ٪زڄ، ٌزؾٺى ثوڇػ اٹز٦بڇٿ ڇاٹزٚبٽڀ ڇاٹ٦پٸ انمٍى 

اٹغپب٥ً، ٌوٵت ٵالٽب ٌزالءٻ ٽ٤ ڇ٦ٍٙخ اٹزڈإٸ 

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌزنٵو اٹڂٔ 
اٹپڂٞڈٯ ڇٌغٍت 

 .٥ڀ اٍِئٺخ

  (ٽؾٞخ اٹجڂيٌڀ )اٹ٦ڈكح اٹى اٹڂٔ اٹپڂٞڈٯ. 
 ٌٞوػ اٹپ٦ٺټ أٍئٺخ ؽڈٷ اٹپ٦ڂى اٹ٦بٻ ٹٺڂٔ اٹپڂٞڈٯ. 

  ٽب څً اِٽبٵڀ اٹزً ٌپڂ٤ ٭ٍچب اٍز٦پبٷ اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ؟ ٹپبما؟ -

يشحهح 
 االَغالق

 ٌغٍت ٥ڀ اٍِئٺخ
 
 
 

ٌٶز٬ْ اٹ٨ٍٖ 
ڇٌڈ١ٮچب ٭ً عپٸ 

 ربٽخ اٹپ٦ڂى
 
 
 
 
 

٦ٌجو ٥ڀ اٹپْبڅل 
 ٽڈ١ٮب ٽب ر٦ٺپڄ

 
 
 

٦ٌجو ٽڈ١ٮب اٹ٨ٍٖ 
٭ً عپٸ ربٽخ 

 اٹپ٦ڂى

 انًشحهح األونى

 ثڂبء اٹغپٸ اٹپؾزڈٌخ ٥ٺى اٹ٨ٍٖ اٹپَزچل٭خ ثٞوػ اٍِئٺخ 
 ٽزى ځَز٦پٸ اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ؟ -
 ٽزى ٌنڅت ٌڈ٬ٍ ٽ٤ ڇاٹلڃ اٹى ٽؾٞخ اٹجڂيٌڀ؟ -

  ٌىيٍاځَز٦پٸ اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ. 
  أعثىػٍاٌنڅت ٌڈ٬ٍ ٽ٤ ڇاٹلڃ اٹى ٽؾٞخ اٹجڂيٌڀ . 

  عپٸ ٭٦ٺٍخ ٽب ځڈ٣ اٹغپٸ  -
  ٭٦ٸ ٽٚبه٣ ٽب ځڈ٣ څنا اٹٮ٦ٸ اٹني ثلأد ثڄ اٹغپٸ  -
  ٌڈٽٍب أڇ أٍجڈ٥ٍب ٵټ ٽوح ٌزٶوه څنا اٹٮ٦ٸ  -
 . ٝوػ أٍئٺخ رڈعٍچٍخ ٹزڈ٬ٍ١ اٹ٨ٍٖ ٽڀ ٝو٫ اٹپز٦ٺپٍڀ -

 . أمڅت أٍجڈ٥ٍب ِكاء ٕالح اٹغپ٦خٽزى رنڅت ٹٺپَغل ِكاء ٕالح اٹغپ٦خ  -
 . أٽبهً اٹوٌبٙخ أٍجڈ٥ٍبٽزى رپبهً اٹوٌبٙخ  -
 . أمڅت ٽ٤ ڇاٹلي ٹيٌبهح علي ٌڈٽٍبٽزى رنڅت ٽ٤ ڇاٹلٳ ٹيٌبهح علٳ  -
 . ځؾًٍ اٹ٦ٺټ ٌڈٽٍبٽزى ځؾًٍ اٹ٦ٺټ ٭ً اٹپلهٍخ  -

 ٽٞبٹجخ اٹپز٦ٺپٍڀ ثزڈ٬ٍ١ اٹ٨ٍٖ ٭ً عپٸ.  
 :أعرؼًم انظٍغ

 :٥جو ثغپٸ ٥ٺى اٹپڂڈاٷ اٹزبٹً -
 . ٌىيٍا أٽً رزؾلس ثبٹچبر٬

 . أعثىػٍاأځب أٱٖل ٽٲچى االځزوځٍذ
 

 
 

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

ٌزلهة ٥ٺى 
اٍز٦پبٷ اٹ٨ٍٖ 

٭ً ڇ٦ٍٙبد 
ٽْبثچخ 
 ڇٌَزضپوڅب

  ٓ 76اٹ٦ڈكح اٹى ك٭زو اِځْٞخ ڇاځغبى اٹڂْبٛ أٍز٦پٸ اٹ٨ٍٖ  

 

انرذسٌة 
و 

 االعرثًاس

  



   1 األعثىع 7انًمغغ  ػانى االتركاس : انًمغغ انرؼهًًٍ انغُح انثانثح اترذائً
 (اځزبط ّٮڈي)ر٦جٍو ّٮڈي انًٍذاٌ 

اإلَراج 
 انشفىي 

 وعائم االذظال انحذٌثح  

ك 45انًذج 
 3انحظح 
يشكثح 

انكفاءج 
 ٌزڈإٸ ٽ٤ اٹ٪ٍو ڇٌٮچټ ؽلٌضڄ

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٌَوك ٱٖخ اځٞالٱب ٽڀ ٽْبڅل ٽز٦ٺٲخ ث٦بٹټ 

 .االثزٶبه
انكفاءج 

انخرايٍح 
ٌَوُك ؽلصب اځٞالٱب ٽڀ ٍڂلاد ٽزڂڈ٥خ ٭ً 

 ڇ٦ٍٙبد رڈإٺٍخ كاٹخ
ٌجؾش ٥ڀ اٹپ٦ٺڈٽخ ڇٌڈ١ٮچب ٭ً اٹز٦جٍو انمٍى 

 اٹز٦بٽٸ ڇؽَڀ اٹغڈاهكاة آاٹْٮڈي، ٌزؾٺى ة

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

. ٌؾَڀ االٍزپب٣
ٌَزوع٤ أؽلاس 
 اٹڂٔ اٹپڂٞڈٯ 

 ..ٌَز٦پٸ ٌڈ٬ٍ اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ ٌڈٽٍب: انغٍـاق
  اٹڂٔ اٹپڂٞڈٯ: انغُـــذ
 .ٽب هأٌٴ ٭ً رٖو٭ڄ؟ ٱلٻ ٹڄ ځٖبئؼ: انرؼهًٍح

يشحهح 
 االَغالق

٦ٌجو ٽ٦زپلا ٥ٺى 
اٹپْبڅل 
ڇاٍِئٺخ 

 .ٽَز٦پال اٹ٨ٍٖ

 :انرؼهًٍح
ځَز٦پٸ ٭ً ؽٍبرڂب اٹٍڈٽٍخ اٹ٦لٌل ٽڀ ڇٍبئٸ االرٖبٷ اٹؾلٌضخ اٹزً ٕبه ٽڀ 

 .اٹ٦ٖت أٿ ځزقٺى ٥ڂچب
 .ٍټ ث٦٘ څنڃ اِعچيح -
 ٵ٬ٍ رَبڅټ څنڃ اِعچيح ٭ً رَچٍٸ ؽٍبرڂب؟ -
افزو عچبىا ٽڀ څنڃ اِعچيح اٹپٖڈهح ڇرؾلس ٥ڀ اٹقلٽبد اٹزً ٌٲلٽچب ڇ٥ڀ اٹٚوه  -

 .اٹني ٌپٶڀ أٿ ٌزَجت ٭ٍڄ
 .ٝوػ أٍئٺخ أفوډ ٌواڅب اٹپ٦ٺټ ٽڂبٍجخ

 ٽبما رْبڅل ٭ً اٹٖڈهح؟ -
 .ٍټ څنڃ اِعچيح -
 .٭ٍپب ځَز٦پٸ ٵٸ ٽڂچب -
 .أمٵو ٭ڈائلڅب -
 ٽزى ځَز٦پٺچب؟ٽب څً اِٙواه اٹزً رَججچب؟ -
  ٵ٬ٍ ځؾَڀ اٍز٪الٹچب؟ -

 مٵو ٽياٌب ڇٍبئٸ االرٖبٷ ٭ً ٭ٲوح ّبٽٺخ: 

رز٦لك ڇٍبئٸ االرٖبٷ اٹؾلٌضخ ڇرزڂڈ٣، ٵبٹٶپجٍڈرو ڇاٹچبر٬ اٹڂٲبٷ ڇاٹزٺٮبى ڇاٹٺڈؽبد 
 .اٹوٱپٍخ څً ٙوڇهٌخ ٭ً ؽٍبح االځَبٿ اٹپ٦بٕو ڇال ٌپٶڀ االٍز٪ڂبء ٥ڂچب
٭بالځَبٿ اٹٍڈٻ ٌَز٦پٸ ااٹچبر٬ اٹڂٲبٷ ٌڈٽٍب ڇال ٌپٶڀ أٿ ٌَز٪ڂً ٥ڂڄ 

٭ٍَز٦پٺڄ ٵڈٍٍٺخ ارٖبٷ ڇٵآٹخ ؽبٍجخ ڇٽٖجبػ ڇٌٺزٲٜ ثڄ ٕڈها رنٵبهٌخ ڇٌَب٥لځب 

 ٭ً ٽواع٦خ اٹلهڇً

 ٽبما ٌَپى څنا اٹغچبى؟ -
 أمٵو ٽٶڈځبرڄ ٥لك ٽغبالد اٍز٦پبٹڄ  -
 څٸ ٌپٶڀ أٿ ځَز٪ڂً ٥ڀ فلٽبرڄ؟ -
 ٽزى ځَز٦پٺڄ؟ -
 ٽب څً اِٽبٵڀ اٹزً ال ځَز٦پٺڄ ٭ٍچب؟ ٹپبما؟ -
 ٽب څً اِٙواه اٹزً ٱل ٌزَجت ٭ٍچب؟ -

 

 مٵو ٵٸ ٍٺجٍبد اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ ٭ً ٭ٲوح ّبٽٺخ: 

ٌغت ٥ٺٍڂب اٿ ځؾَڀ اٍز٪الٹڄ ٭ٲل ٌٶڈٿ ٽٚوا ثبٹٖؾخ اما أ٭وٝڂب ٭ً اٍزقلاٽڄ، 
 ٵپب ٌغت ٥ٺٍڂب أٿ ال ځَز٦پٺڄ ٭ً اٹپلهٍخ ڇاٹپَغل ڇٽؾٞبد اٹجڂيٌڀ 

 ڇ أځجڄ ڇاٹلي أال ٌَزقلٽڄ ٥ڂل اٹٍَبٱخ ٭چڈ ٍجت ٭ً اٹؾڈاكس اٹپوڇهٌخ اٹقٍٞوح
 

هسحلت بناء 

 التعلواث

 رٲڈٌټ اٹز٦جٍو

  ثڂبء ٭ٲوح ٽڀ ث٦ل كٽظ اٹز٦جٍوٌڀ اٹَبثٲٍڀ ڇرلاڇٹچب ٽب ثٍڀ اٹزالٽٍن، رؾذ رڈعٍڄ
 : ڇرٖؾٍؼ ٽڀ اٹپ٦ٺټ

رز٦لك ڇٍبئٸ االرٖبٷ اٹؾلٌضخ ڇرزڂڈ٣، ٵبٹٶپجٍڈرو ڇاٹچبر٬ اٹڂٲبٷ ڇاٹزٺٮبى ڇاٹٺڈؽبد 
 .اٹوٱپٍخ څً ٙوڇهٌخ ٭ً ؽٍبح االځَبٿ اٹپ٦بٕو ڇال ٌپٶڀ االٍز٪ڂبء ٥ڂچب

٭بالځَبٿ اٹٍڈٻ ٌَز٦پٸ ااٹچبر٬ اٹڂٲبٷ ٌڈٽٍب ڇال ٌپٶڀ أٿ ٌَز٪ڂً ٥ڂڄ ٭ٍَز٦پٺڄ 
ٵڈٍٍٺخ ارٖبٷ ڇٵآٹخ ؽبٍجخ ڇٽٖجبػ ڇٌٺزٲٜ ثڄ ٕڈها رنٵبهٌخ ڇٌَب٥لځب ٭ً ٽواع٦خ 

 .اٹلهڇً
ٹٶڀ ٌغت ٥ٺٍڂب اٿ ځؾَڀ اٍز٪الٹڄ ٭ٲل ٌٶڈٿ ٽٚوا ثبٹٖؾخ اما أ٭وٝڂب ٭ً 

 اٍزقلاٽڄ، ٵپب ٌغت ٥ٺٍڂب أٿ ال ځَز٦پٺڄ ٭ً اٹپلهٍخ ڇاٹپَغل ڇٽؾٞبد اٹجڂيٌڀ 
 ....ڇ أځجڄ ڇاٹلي أال ٌَزقلٽڄ ٥ڂل اٹٍَبٱخ ٭چڈ ٍجت ٭ً اٹؾڈاكس اٹپوڇهٌخ اٹقٍٞوح

انرذسٌة 
 واالعرثًاس

  



   1 األعثىع 7انًمغغ  ػانى االتركاس : انًمغغ انرؼهًًٍ انغُح انثانثح اترذائً
  ڇاٹز٦جٍو اٹٶزبثً٭چټ اٹپٶزڈةانًٍذاٌ 
 ٵزبثخ+(اصواء+٭چټ+أكاء)ٱواءح انُشاط 

 يحًىل جذذً 
 ك90انًذج 

 5 ڇ4انحظح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٌٮچټ ٽب ٌٲوأ ڇ٦ٌٍل ثڂبء اٹپ٦ٺڈٽبد 

اٹڈاهكح ٭ً اٹڂٔ اٹپٶزڈة ڇٌَز٦پٸ 
اٹپ٦ٺڈٽبد اٹڈاهكح ٭ً اٹڂٔ اٹپٶزڈة 

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٌٺزيٻ ثٲڈا٥ل اٹٲواءح اٹٖبٽزخ ڇٌؾزوٻ ّوڇٛ اٹٲواءح 

اٹغچوٌخ، ٌؾزوٻ ٥الٽبد اٹڈٱ٬ ڇ٦ٌجو ٥ڀ ٭چپڄ ٹپ٦بځً 
 اٹڂٔ اٹَوكي ڇٌؾزوٻ ّوڇٛ اٹ٦وٗ

انكفاءج 
انخرايٍح 

ٌَز٦پٸ اٹٲوائڀ اٹٺ٪ڈٌخ ڇاٹ٪ٍو ٹ٪ڈٌخ ٹٮچټ ٽ٦بځً 
اٹٶٺپبد اٹغلٌلح، ٌٶزت اٹؾوڇ٫ ٵزبثخ ٽڂبٍجخ ٽڀ 

 ؽٍش اٹْٶٸ 
ٌڂپً ٱٍپڄ اٹقٺٲٍخ ڇاٹلٌڂٍخ ڇاٹپلځٍخ اٹپَزپلح ٽڀ انمٍى 

 .ٽٶڈځبد اٹچڈٌخ اٹڈٝڂٍخ

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌؾَڀ االٍزپب٣ 
 .ڇٌغٍت ٥ڀ اٹَئاٷ

 .رز٦لك ڇٍبئٸ االرٖبٷ اٹؾلٌضخ ڇرزڂڈ٣: انغٍاق
 .رٖڈهاد اٹزالٽٍن: انغُذ

٥لك ث٦٘ ڇٍبئٸ االرٖبٷ اٹؾلٌضخ؟ څٸ ٌَز٤ٍٞ اْځَبٿ أٿ ٌَز٪ڂً :انرؼهًٍح
 ٥ڂچب؟ 

يشحهح 
 االَغالق

 ٦ٌجو ٥ڀ اٹٖڈه
 
 

ٌٺزيٻ ثٲڈا٥ل اٹٲواءح 
 اٹٖبٽزخ

 
 
 

ٌٶز٬ْ اٹْقٍٖبد 
 ڇ٦ٌجو ٥ڂچب

 
 

ٌَزپ٤ ڇٌجلي 
 اڅزپبٽب

 
 

ٌؾزوٻ ّوڇٛ اٹٲواءح 
 اٹغچوٌخ

 
 
 

ڇٌٲوأ ٱواءح ٍٺٍپخ 
 ٽَزوٍٺخ

 
 
 

ٌڈ٬١ اٹٶٺپبد 
 اٹغلٌلح ٭ً عپٸ

 
 ٌغٍت ٥ڀ اٍِئٺخ

 
 
 
 
 

ٌز٦و٫ ٥ٺى اِعچيح 
 االٹٶزوڇځٍخ 

  ٓ ڇٽالؽ٢خ اٹٖڈهح اٹپٖبؽجخ ٹٺڂ112ٔ٭زؼ اٹٶزبة  
 ٽبما رْبڅل ٭ً اٹٖڈهح؟ -
 ٽڀ څً اٹْقٍٖبد اٹ٢بڅوح ٭ً اٹٖڈهح؟ -
 ٽبما ر٦ٺٰ اٹغلح ٭ً هٱجزچب؟  -
 ٔرَغٍٸ رڈٱ٦بد اٹزالٽٍن ٥ڀ ٽڈٙڈ٣ اٹڂ 
 روٳ ٭َؾخ ٹٺزالٽٍن ٹٺٲواءح اٹٖبٽزخ. 

 ٥لك ّقٍٖبد اٹٲٖخ  -
 ٽب څڈ اٹغچبى اٹني ر٦ٺٲذ ثڄ اٹغلح  -
 ٽڀ أڅلاڅب اٌبڃ؟ ٭ً أي ٽڂبٍجخ رؾٖٺذ اٹغلح ٥ٺى اٹچلٌخ؟ ٵټ ٵبٿ ٥پوڅب؟  -
 ٱواءح اٹڂٔ ٱواءح ځپڈمعٍخ ٽڀ ٝو٫ اٹپ٦ٺټ ٽَز٦پال اٌْؾبء ٹزٲوٌت اٹپ٦ڂى 
 ٌجلأ ثبٹپزپٶڂٍڀ ؽزى ال ٌل٭٤ )٭ٲوح /ٽٞبٹجخ اٹزالٽٍن ثبٹزلاڇٷ ٥ٺى اٹٲواءح، ٭ٲوح

 (اٹپزؤفوٌڀ اٹى اهرٶبة اِفٞبء
  رنٹٍٸ اٹ٦ٖڈثبد أصڂبء اٹٲواءح ڇّوػ اٹپٮوكاد اٹغلٌلح 

 ششحها  انكهًح  ششحها انكهًح

 ؽبڇٹڈا أفنڃ ثبؽٍٺخ  رؾبٌٸ اِؽٮبك   اٹڂڈ٣  اٹٞواى 

 ال رزقٺى ٥ڂڄ  ال رَز٪ڂً ٥ڂڄ  اثڀ االثڀ  اٹؾٮٍل 

 رپّ ثڄ ڇٱذ ٭وا٩چب رَزؤځٌ   ثبِفٔ  ځبڅٍٴ 

 االثڀ اِڇٷ  اٹجٶو   اثز٦لد ٥ڂچب  رڂبءد 

 : عل ٹٶٸ ٵٺپخ ٙلڅب ٭ً اٹڂٔ -
 (اٹٶآثخ ) اٹٮوػ – (أٽٍڄ ) ٽز٦ٺپخ – (اٹو٭٤ٍ  )اٹوكيء  (.......)ر٦غت  -
 ٽڂبٱْخ اٹزالٽٍن ٥ڀ ٭ؾڈډ اٹڂٔ ڇاٹپ٦ڂى اٹ٢بڅوي ٹڄ ثبٍِئٺخ اٹپڂبٍجخ. 

 113ٓ  (أٱوأ ڇأ٭چټ) ٽوا٭ٲخ ٹٺڂٔاٍِئٺخ. 
 ٹپبما رؾبٌٸ اِؽٮبك ٥ٺى اٹغلح؟ څٸ ٱجٺذ اٹغلح ٥وٗ اِؽٮبك؟ -
 ٹپبما اځي٥غذ اٹغلح ٽڀ اٹپواح اٹزً رؾٍٍچب ٭ً اٹچبر٬؟ -
 ٽڀ رٶڈٿ څنڃ اٹپواح؟ أٌڀ رؾزٮ٠ اٹغلح ثچبرٮچب اٹڂٲبٷ؟ -
 : افزو اْعبثخ اٹٖؾٍؾخ -

السكايب الىابكام   :تحسن الجدة استعمال
 

 ال احد يولك زصيدا يضاهي
  زصيد جدتي بوعنى

زصيد هاتفها أكبس هن زصيد بقيت األسسة زصيدها دائوا فازغ 

 :أثشي نغرً

 

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

 

ٌڂَـ اٹٮٲوح ٽؾزوٽب 
 هٍټ اٹؾو٫

 
ٌڂغي اٹڂْبٛ ٽڈ١ٮب 

 .ٽب اٵزَجڄ

 ٝوػ أٍئٺخ أفوډ ٱٖل اْٹپبٻ ثبٹپڈٙڈ٣. 
  ٓ 76اځغبى اٹڂْبٛ أ٭چټ ڇأعٍت ٵواً اٹڂْبٝبد  
  ٵزبثخ ؽو٫ ٣ ٭ً ٥لح ٽڈا٤ٙ ڇځَـ اٹٮٲوح اِڇٹى أڇ ٭ٲوح ٽقزبهح ٽڀ ٱجٸ

 اٹپ٦ٺټ

انرذسٌة 
 واالعرثًاس

  



   1 األعثىع 7انًمغغ  ػانى االتركاس : انًمغغ انرؼهًًٍ انغُح انثانثح اترذائً
٭چټ اٹپٶزڈة انًٍذاٌ 
ځؾڈٌخ   رواٵٍت+(ر٦پٰ ٭ً اٹڂٔ)ٱواءحانُشاط 

 انظفح + يحًىل جذذً 
 ك90انًذج 

 7 ڇ6انحظح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٌٮچټ ٽب ٌٲوأ ڇ٦ٌٍل ثڂبء اٹپ٦ٺڈٽخ اٹڈاهكح ٭ً اٹڂٔ 

 ٌزؾٶټ ٭ً ٽَزڈٌبد اٹٺ٪خ اٹٶزبثٍخڇاٹپٶزڈة، 

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
٦ٌجو ٥ڀ ٭چپڄ ٹپ٦بځً اٹڂٔ ڇٌَزضپوڃ 
٭ً اٵزَبة اٹ٢ڈاڅو اٹٺ٪ڈٌخ اٹپقزٺٮخ 

انكفاءج 
انخرايٍح 

 . اٹٖٮخٌز٦پٰ ٭ً اٹٮچټ، ٌز٦و٫ ٥ٺى

ٌڂپً ٱٍپڄ اٹقٺٲٍخ ڇاٹلٌڂٍخ ڇاٹپلځٍخ انمٍى 
 اٹپَزپلح ٽڀ ٽٶڈځبد اٹچڈٌخ اٹڈٝڂٍخ

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌغٍت ّٮڈٌب ٥ڀ 
 .اٍِئٺخ

 ٔاٹ٦ڈكح اٹى اٹڂٔ اٹپٲوڇء ڇٝوػ أٍئٺخ ؽڈٷ اٹپ٦ڂى اٹ٢بڅوي ٹٺڂ .
٭ً أي ٽڂبٍجخ رؾٖٺذ اٹغلح ٥ٺى اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ؟ څٸ رؾَڀ اٹغلح اٍز٦پبٷ  -

 څبرٮچب؟

يشحهح 
 االَغالق

ٌَزپ٤ ڇٌجلي 
 اڅزپبٽب

 
 

ٌٲوأ ٭ٲواد ٽڀ 
اٹڂٔ ٱواءح 
ٕؾٍؾخ 

 
 

عٍت ٥ڀ ة
اٍِئٺخ 

 
 

ٌڈ٬١ اٹٶٺپبد 
اٹغلٌلح ٭ً عپٸ 

 ربٽخ اٹپ٦ڂى
 
 
اٹٖٮخ ٌٶز٬ْ 

ڇٌڈ١ٮچب رڈ١ٍٮب 
 ٕؾٍؾب

 
 

ٌڈ٬١ اٹٖٮخ ٭ً 
عپٸ ربٽخ 

 .اٹپ٦ڂى

 (ذؼًك فً انُض+أداءلشاءج )انًشحهح األونى 
  ٦ٌڈك اٹپ٦ٺټ اٹى اٹڂٔ ڇٌٲوأڃ ٵبٽال ٱواءح عچوٌخ ٽَزوٍٺخ
 (رغٍَل اِڅلا٫ اٹؾٌ ؽوٵٍخ) ٽڀ ٝو٫ اٹپز٦ٺپٍڀ رٺٍچب ٱواءح عچوٌخ ٽ٦جوح 
 ٌٔٞوػ اٹپ٦ٺټ أٍئٺخ اٹز٦پٰ ٭ً ٽ٦ڂى اٹڂ .

 أؽجذ اٹغلح څبرٮچب اٹڂٲبٷ ٵضٍوا؟ اٍزقوط ٽب ٌلٷ ٥ٺى مٹٴ ٽڀ اٹڂٔ  -
 امٵوڅب؟. اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ افزوا٣ ٹڄ اٌغبثٍبد ڇٍٺجٍبد -
 ّوػ ث٦٘ اٹٶٺپبد اٹغلٌلح ڇرڈ١ٍٮچب ٭ً عپٸ. 

( انظفح - تُاء انفمشج أو انجًهح انًرضًُح انظاهشج انُحىٌح)انًشحهح انثاٍَح
  اٹغپٸ اٹپؾزڈٌخ اٹ٢بڅوحاٹ٦ڈكح اٹى اٹڂٔ اٹپٲوڇء ڇٝوػ أٍئٺخ څبك٭خ ٹجڂبء. 
  ٽب څً اٹچلٌخ اٹزً ؽٖٺذ ٥ٺٍچب اٹغلح ٭ً ٥ٍل ٽٍالكڅب اٹَج٦ٍڀ؟ ٽڀ أي ٝواى؟ 

 .انشفٍغ ٽڀ اٹٞواى َمال٭ً ٥ٍل ٽٍالكڅب اٹَج٦ٍڀ ؽٖٺذ علرً ٥ٺى څبر٬ 

  اٹٍٖ٪خ ثٺڈٿ ٽ٪بٌو ٥ٺى اٹَجڈهح ڇرٺڈٌڀاٹغپٸٵزبثخ . 
 ٱواءح اٹٮٲوح ٽڀ ٝو٫ اٹپ٦ٺټ ڇث٦٘ اٹزالٽٍن. 
 ٽواع٦خ ٍو٦ٌخ ؽڈٷ ٽب رټ كهاٍزڄ ٽڀ فالٷ اٹغپٸ .

 ٽڀ -  ٥ٺى – ٭ً اٍزقوط ٽڀ اٹٮٲوح ؽو٫ عو ڇاٵزجڄ ٥ٺى ٹڈؽزٴ  -
 . ؽٖٺذاٍزقوط ٽڀ اٹٮٲوح ٭٦ٸ ٽبٗ ڇاٵزجڄ ٥ٺى ٹڈؽزٴ  -
 . عپٺخ ٭٦ٺٍخؽٖٺذ علرً ٥ٺى څبر٬ ځٲبٷ : ٽب ځڈ٣ اٹغپٺخ -
 : ٝوػ اٍِئٺخ الٵزْب٫ اٹٖٮخ -

 . صبثذ (صبثذ أٻ ځٲبٷ )ٽب څً ٕٮخ اٹچبر٬  -
 . ٽغوڇهحٽب څً ؽوٵخ اٹٶٺپزٍڀ څبر٬ ڇصبثذ  -
 . اٹپٮوك اٹپنٵو٭ً أي ٍٕ٪خ ڇهكرب  -
  ٽ٦و٭خ څٸ څپب ٽ٦و٭خ أٻ ځٶوح  -
 اٹٞواى اٹو٭٤ٍ : اٹزلهط ٭ً اٍِئٺخ ثبٹڂَجخ ٷ -
 :اٍزڂزبط اٹقالٕخ ڇرلڇٌڂچب  -

 .اىصفخ ًٕ ٗصف السٌ ٍب، ٌٗسَى اىَ٘ص٘ف، ًٕٗ رزجعٔ فً اىَفشد ٗاىَثْى ٗاىجَع ٗاىَزمش ٗاىَإّث

 طٌ٘يزبُ  ٍٗسطشربُ مجٍشا  مزبثب اىقشٌجخ اىَنزجخ اشزشٌذ ٍِ: ٍثبه

 ٕٮخ ٽڈٕڈ٫ ٕٮخ ٽڈٕڈ٫ ٕٮخ ٽڈٕڈ٫ 

  ٌزټ اٵزْب٫ اٹٖٮخ ڇرج٦ٍزچب ٹٺپڈٕڈ٫ ٭ً اِٽضٺخ ٽڀ ٝو٫ اٹزالٽٍن ٽڀ فالٷ أٍئٺخ
 .رڈعٍچٍخ

 :ذذسٌة
ْٞوا ٤َٙ َِّٖٮخ َرؾْذ ٍَ  .اٹ

ٌُْذ َّْزَو  .َٵجٌٍو َهٌٍٕل َعلَّرً څبِر٬ِ ٭ً. َعلًٌلا ؽبٍڈًثب ِا
َّْزواُڃ اّٹني اٹَغلٌِل ِٹٺزِّْٺٮبِى. - َعپٍاًل ٥ِْٲًلا َعلَّرً َرْوَرلي  َځِٲًٍَّخ ُٕڈَهًح أثً ِا

َِٖٮٍخ أْٵِپٸ ٍَِجٍخ ِث  ُٽَٺڈََّځًخ – َهاِئ٤ٌ – اٹڂَّّٲبٷ –  اٹَٶوٌَټ:ُٽڂب

ٍِْز٦ْپبِٷ... اٹُٲوآَٿ َعلَّرً َؽِٮ٢َْذ..... - ِعچبى اٹؾبٍڈُة  اٹچبِر٬ ثب
ََچُِّٸ  .اٹّڂَٲبِٷ ثبٹچبِر٬ِ....َُٕڈًها َأْٹَزِٲٜ. - َٽٶبٍٿ ٭ً ااِلرِّٖبَٷ... اٹچبِر٬ُ ٌُ

 عپٸ ٭ً اٹٖٮخ ثزڈ٬ٍ١ اٹپز٦ٺپٍڀ ٽٞبٹجخ  

 يشحهح 
تُاء 

 انرؼهًاخ 

ٌغٍت ٥ڀ 
 ٽڈ١ٮب ٽب اٍِئٺخ

 .اٵزَجڄ
 

 .ٌڂغي اٹڂْبٛ

  أوظف انظفح 76إَجاص انرغثٍك ػهى كشاط األَشغح ص 
 ٤ٙ ٍٞوا رؾذ اٹٖٮخ  -

 ٥پً هعٸ ٹ٬ٍٞ - ر٦ٺٰ علرً ځ٢بهح ٵجٍوح  -

 ٌٲوة اٹچبر٬ اٹپَب٭بد اٹٞڈٌٺخ - رپٺٴ علرً څبرٮب مٵٍب  -

 أٍزپ٤ اٹى ٽڈٍٍٲى ٥نثخ ٽڀ اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ  –أ٥غت څبر٬ اٹغلح اِؽٮبك اٹٖ٪به  -

انرذسٌة 
 واالعرثًاس

  



   1 األعثىع 7انًمغغ  ػانى االتركاس : انًمغغ انرؼهًًٍ انغُح انثانثح اترذائً
٭چټ اٹپٶزڈة انًٍذاٌ 
 اٽالء  +(أكاء ڇ٭چټ)ٱواءح انُشاط 

 انهًضج فً أول انكهًح + يحًىل جذذً 
ك 90انًذج 

 9 ڇ8انحظح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٌٮچټ ٽب ٌٲوأ ڇ٦ٌٍل ثڂبء اٹپ٦ٺڈٽخ اٹڈاهكح 

٭ً اٹڂٔ اٹپٶزڈة، ٌزؾٶټ ٭ً 
 .ٽَزڈٌبد اٹٺ٪خ اٹٶزبثٍخ

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
٦ٌجو ٥ڀ ٭چپڄ ٹپ٦بځً اٹڂٔ ڇٌڂٰٞ اٹؾوڇ٫ ٽڀ 

اٹچپيح ٭ً أڇٷ ٌز٦و٫ ڇٽقبهعچب اٹٖؾٍؾخ، 
 . اٹٶٺپخ

انكفاءج 
انخرايٍح 

ٌٲوأ ځٖڈٕب ٽڀ ٽقزٺ٬ اِځپبٛ، ٽ٤ اٹزوٵٍي ٥ٺى 
اٹڂپٜ اٹَوكي، ڇرزٶّڈٿ ٽڀ ٍّزٍڀ اٹى صپبځٍڀ 
ٵٺپخ أ٩ٺجچب ٽْٶڈٹخ، ٱواءح ٍٺٍپخ ڇٌٮچپچب 

ٌڂپً ٱٍپڄ اٹقٺٲٍخ ڇاٹلٌڂٍخ ڇاٹپلځٍخ اٹپَزپلح انمٍى 
ٽڀ ٽٶڈځبد اٹچڈٌخ اٹڈٝڂٍخ 

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌغٍت ٥ڀ 
 .اٍِئٺخ

اٹ٦ڈكح اٹى اٹڂٔ اٹپٲوڇء ڇرٺقٍٖڄ ثؤٍئٺخ څبك٭خ 
 ٵ٬ٍ ٵبځذ رزٖو٫ اٹغلح ٽڀ ٵالٻ اٹپوأح؟ ٽزڀ رٶڈٿ څنڃ اٹپوأح؟  -

يشحهح 
 االَغالق

ٌٶز٬ْ 
اٹْقٍٖبد ڇ٦ٌجو 

٥ڂچب 
 
 
 

 ٽڀ اٹڂٔ حٌٲوأ ٭ٲو
ٱواءح ٍٺٍپخ 
ڇٽَزوٍٺخ 

 
 
 

ٌغٍت ٥ڀ اٍِئٺخ 
 
 
 

ٌز٦و٫ اٹچپيح ٭ً 
 .أڇٷ اٹٶٺپخ

 
 
 

ٌڈ٬١ اٹچپيح أڇٷ 
اٹٶٺپخ رڈ١ٍٮب 

 ٕؾٍؾب
 
 
 

ٌَزڂزظ ٱب٥لح 
 ٽقزٖوح

 (داء وفهىألشاءج )انًشحهح األونى
  ٓ ڇٱواءح اٹڂٔ ٱواءح ٕبٽزخ112ٌٞٺت اٹپ٦ٺټ ٽڀ اٹزالٽٍن ٭زؼ اٹٶزت  .
 (رغٍَل اِڅلا٫ اٹؾٌ ؽوٵٍخ)ٽ٦جوح ٹٍّزبم رٺٍچب ٱواءح عچوٌخ 
  ٌٮَؼ اٍِزبم اٹپغبٷ ٹٺپز٦ٺپٍڀ ٹّكاء ٽوٵيا ٥ٺى ؽَڀ اٹٲواءح ڇعڈكرچب، ڇ٥ٺى ٽڀ

. ٹټ ٌٲوأ ٭ً اٹؾٖزٍڀ اٹَبثٲزٍڀ
 ٌٞوػ اٹپ٦ٺټ اٍِئٺخ. 

 څٸ رَز٪ڂً اٹغلح ٥ڀ څبرٮچب اٹڂٲبٷ؟ -
 ٽڀ ٦ٌجئ هٍٕل څبر٬ اٹغلح؟ ٥الٻ ٌلٷ رٖو٫ أثڂبء اٹغلح؟ -
 ٭ٍپب رَز٦پٸ اٹغلح څبرٮچب؟ ٽڀ څڈ ٽٶز٬ْ اٹچبر٬؟ -
 .ٽٞبٹجخ اٹزالٽٍن ثزؾلٌل ٥لك ٭ٲواد اٹڂٔ ڇا٥ٞبء ٥ڂڈاٿ ٹٶٸ ٭ٲوح -

( انهًضج فً أول انكهًح انفمشج أو انجًم انًرضًُح  تُاء)انًشحهح انثاٍَح
 اٹ٦ڈكح اٹى اٹڂٔ اٹپٲوڇء ڇثڂبء اٹغپٸ ثٞوػ أٍئٺخ څبك٭خ. 

 څٸ ر٢ڀ أٿ أؽلا ٌپٺٴ هٍٕلا ٌٚبڅً هٍٕل اٹغلح ؟ ٵ٬ٍ رزٖٸ اٹغلح ثؤثڂبئچب؟  -

 
 ٱواءح اٹغپٸ ٽڀ ٝو٫ اٹپ٦ٺټ ڇث٦٘ اٹزالٽٍن 
 ٽالؽ٢خ اٹٶٺپخ اٹپٺڈځخ ڇٽڂبٱْخ ځڈ٥چب: 
  اٍزقوط ٽڀ اٹغپٺخ اٹٶٺپبد اٹزً ثلأد ثچپيح أٵضو– أؽلا – أ١ڀ . 

 (اٍټ ) أؽلا ڇأٵضو – ڇ– (٭٦ٸ) أ١ڀ ٽب ځڈ٣ څنڃ اٹٶٺپبد؟  -
 . څپيح ٱ٤ٞ٭ً څنڃ اٹٶٺپبد  (ٱ٤ٞ أٻ ڇٕٸ  )ٽب ځڈ٣ څنڃ اٹچپيح  -
 ٵزجذ  (اٹڂجوح ) – (اِٹ٬ )- (اٹڈاڇ  )څٸ ٵزجذ اٹچپيح ٭ً اٹٶٺپبد اٹپٺڈځخ ٥ٺى  -

 .٥ٺى اِٹ٬

 ٽب څً ؽوٵزچب  (٭ڈٱچب -  ٥ٺى اِٹ٬أٌڀ ٵزجذ اٹچپيح )أكهٵذ : الؽ٠ اٹٶٺپبد اٹزبٹٍخ -
 اٹٮزؾخ 

  اٹٮزؾخٽب څً ؽوٵزچب  ( ٭ڈٱچب – ٥ٺى اِٹ٬ أٌڀ ٵزجذ اٹچپيح )أؽٮبك  -
  اٹٶَوح ٽب څً ؽوٵزچب  (رؾزچب -  ٥ٺى اِٹ٬أٌڀ ٵزجذ اٹچپيح )اٿ  -
  اٹٚپخ ٽب څً ؽوٵزچب  (٭ڈٱچب -  ٥ٺى اِٹ٬أٌڀ ٵزجذ اٹچپيح )أؽلس  -

 : ذذسٌة
ِّٔ ٭ً اْثَؾْش - ٍَٴ ٥ٺى ڇاْځُٲٺچب ِثَچْپَيٍح َرْجَلُأ َٵِٺپبٍد ٥ڀ اٹڂَّ  .ُٵّوا

: ِثَچْپَيٍح َرْجَلُأ اّٹزً اٹَٶِٺپبِد َٹڈِّْٿ -
ٍَْز٦ِْپُٸ – اّبَهٌح – َرڂبَءْد – َأْؽَٮ٠ُ – َر٦ِْجَئٌخ – َأْڅلډ  َڅڈاٌء – ِثْئٌو – َأْٵٌٸ – َأ

 ٽٞبٹجخ اٹزالٽٍن ثزڈ٬ٍ١ اٹچپيح أڇٷ اٹٶٺپخ ٭ً عپٸ. 
 :انخالطح

رنزت اىَٖضح فً أٗه اىنيَخ عيى األىف ًٕٗ َٕضح قطع فزشسٌ ف٘ق األىف فً اىْصت ٗاىشفع ٗرنزت رحذ 

 األىف فً اىجش 

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

ٌڈ٬١ اٹچپيح ٭ً 
أڇٷ اٹٶٺپخ رڈ١ٍٮب 

 ٕؾٍؾب

 77إَجاص انُشاط إيالء كشاػ األَشغح ص 
 – أكډ – عبء – ٍؤٷ –أ٭بك : اٵزت اٹٶٺپبد اٹزبٹٍخ ٭ً اٹقبځخ اٹپڂبٍجخ ٽڀ اٹغلڇٷ -

 ٌئځٌ - ٽَئڇٷ- أٽٍو -   څڈاء– أٍوح – أؽپل – ٽئيه – أعو –اعچبك 

 اٹچپيح ٭ً -
 أڇٷ اٹٶٺپخ

 اٹچپيح ٭ً -
 ڇٍٜ اٹٶٺپخ

 اٹچپيح ٭ً -
 آفو اٹٶٺپخ

-  -  -  
 

انرذسٌة 
و 

 االعرثًاس

  



   1 األعثىع 7انًمغغ  ػانى االتركاس : انًمغغ انرؼهًًٍ انغُح انثانثح اترذائً
اٹز٦جٍو اٹٶزبثً ٭چټ اٹپٶزڈة ڇانًٍذاٌ 
ر٦جٍو ٵزبثً  +(٭چټ ڇأكاء)ٱواءحانُشاط 

 ك90انًذج 
 11 ڇ10انحظح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٌٲٍټ ٽٚپڈٿ اٹڂٔ اٹپٶزڈة، ٌزؾٶټ ٭ً 
ٽَزڈٌبد اٹٺ٪خ اٹٶزبثٍخ ڇٌڂزظ ٽڂٖڈٕبد 

ؽَت ڇ٦ٍٙخ اٹزڈإٸ 

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٌڈ٬١ ٽ٦غپڄ اٹٺ٪ڈي اٹپڂبٍت ڇٌڂ٢ټ 

اځزبعڄ ڇ٭ٰ اٹڂپٜ اٹَوكي 
انكفاءج 

انخرايٍح 
ٌڂ٢ټ اځزبعڄ ڇ٭ٰ ځپٜ اٹڂٔ اٹَوكي 

ٌڂپً ٱٍپڄ اٹقٺٲٍخ ڇاٹلٌڂٍخ ڇاٹپلځٍخ انمٍى 
اٹپَزپلح ٽڀ ٽٶڈځبد اٹچڈٌخ اٹڈٝڂٍخ 

 

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌزنٵو أؽلاس 
اٹڂٔ اٹپٲوڇء 

 ڇٌٺقٖچب

رٺقٍٔ اٹڂٔ اٹپٲوڇء ثؤٍئٺخ ٽڈعچخ 
 ٵ٬ٍ اٍزٮبكد اٹغلح ٽڀ څبرٮچب اٹڂٲبٷ؟ -

كٍف 
يشحهح 
 االَغالق

ٌَزپ٤ ڇٌجلي 
اڅزپبٽب ٌٲوأ 
٭ٲوح ٱواءح 

ٽ٦جوح 
 ٽَزوٍٺخ

 
 
 
 

ٌَزقٺٔ 
اٹٲٍپخ 
 اِفالٱٍخ
 ڇ٦ٌپٸ ثچب

 
 
 
 

ٌؾلك ٥ڂبٕو 
 اٹَوك

 
 
 
 

ٌورت أ٭ٶبهڃ 
ڇٌڂغي اٹٲٖخ 

٭ً ّٶٸ ؽڈاه 
 ٽَوؽً

 لشاءج : انًشحهح األونى
  ٓ ٱواءح اٹڂٔ ٱواءح ٽ٦جوح ٽڀ ٝو٫ اٹپ٦ٺټ ڇ112اٹ٦ڈكح اٹى اٹڂٔ اٹپٶزڈة. 
 ٱواءاد ٭وكٌخ ڇا٭وح ٽڀ ث٦٘ اٹزالٽٍن. 
  ٝوػ أٍئٺخ الٍزقالٓ اٹٲٍپخ 

 ٽب څً اٹچلٌخ اٹزً ؽٖٺذ ٥ٺٍچب اٹغلح؟ ٭ٍپب اٍز٦پٺذ اٹغلح اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ؟  -
 .څٸ څنڃ االٍز٦پبالد اٌغبثٍخ أٻ ٍٺجٍخ؟ ٥لك ث٦٘ ٽَبڇئ اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ -

اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ ڇٍٍٺخ ارٖبٷ ؽلٌضخ ٌغت ٥ٺٍڂب اځټ ځؾَڀ اٍز٪الٹڄ ٭جٮٚٺڄ ٌپٶڂڂب 
أٿ ځواع٤ كهڇٍڂب ڇځؾٮ٠ اٹٲوءاٿ اٹٶوٌټ ڇځٞپؤٿ ثڄ ٥ٺى أٱبهثڂب، ٹٶڀ ٌغت ٥ٺٍڂب أٿ ال 

 .ځَز٦پٺڄ ٵضٍوا ِځڄ ٱل ٌٚو ثٖؾزڂب
 ٵزبثخ اٹٲٍپخ اٹقٺٲٍخ ٥ٺى اٹَجڈهح ٱواءرچب ڇٽٞبٹجخ اٹزالٽٍن اٹزؾٺً ثچب. 

 
 انرذسٌة ػهى انرؼثٍش انكراتً: انًشحهح انثاٍَح

 اٹزالٽٍن ڇٱواءح اٹز٦ٺٍپبد ٽڀ ٝو٫ اٹپ٦ٺټ ڇث٦٘ رٮڈٌظ اٹزالٽٍن. 
 ٽڀ څڈ ٽٶز٬ْ اٹچبر٬ ؟ ٽبما افزو٣ ٩واڅبٻ ثٍٸ ٭ً ثبكئ اِٽو؟  -
 .٬ٕ اٹغچبى اٹپجٍڀ ٭ً اٹٖڈهح اِڇٹى -
 ٵ٬ٍ رٞڈه اٹغچبى اٹني افزو٥ڄ ثٍٸ؟ څٸ ٌپٶڀ االرٖبٷ ثچنا اٹغچبى ٽجبّوح ثبٹپزٖٸ؟ -
 ٥جو ٽڀ رؾڈٷ اٹپٶبٹپخ؟  -
 ثپب ٝڈه اٹچبر٬ ث٦ل اٹپوؽٺخ اٹَبثٲخ؟ ٽب اٹني ٌڈعل ٭ً اٍِٞڈاځخ؟ ٵ٬ٍ رْ٪ٸ؟  -
 ثپب رټ اٍزجلاٷ اٍِٞڈاځخ؟ ڇٹپبما ؟  -
 ٽب څڈ اٹچبر٬ اِٵضو اٍز٦پبال اٹٍڈٻ؟ ثپب ٌزٖٸ اٹچبر٬ اٹڂٲبٷ؟  -
 ٝوػ أٍئٺخ أفوډ ٌواڅب اٹپ٦ٺټ ٽڂبٍجخ. 
 ٽڀ فالٷ اٍِئٺخ ٌزڈٕٸ اٹزٺپٍن اٹى اِ٭ٶبه اٍِبٍٍخ ٹٲٖخ افزوا٣ اٹچبر٬. 

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

 رٲڈٌټ اْځغبى

  رڈعٍڄ اٹزالٽٍن ڇهثٜ اْځزبط ثبٹڂٔ اٹپڂٞڈٯ ڇاْځزبط اٹْٮڈي ڇاٹڂٔ اٹپٶزڈة 
  ثبالٍز٦بځخ ثبٍِئٺخ اٹَبثٲخ ڇاِ٭ٶبه اٍِبٍٍخ ٌٲڈٻ اٹزالٽٍن ثٶزبثخ ٱٖخ افزوا٣ اٹچبر٬ 

    

-  -  -  -   

انرذسٌة 

و 
 االعرثًاس

  



  1 األعثىع7انًمغغ  ػانى االتركاس : انًمغغ انرؼهًًٍ انغُح انثانثح اترذائً
٭چټ اٹپٶزڈة انًٍذاٌ 
 (انحاعىب )ٽؾٮڈ١بد انُشاط 

ك 45انًذج 
 12انحظح 
يشكثح 

انكفاءج 
ٌٮچټ ٽب ٌٲوأ ڇ٦ٌٍل ثڂبء اٹپ٦ٺڈٽبد 
اٹڈاهكح ٭ً اٹڂٔ اٹپٶزڈة، ڇٌڈ٬١ 

 .اٹوٍٕل اٹغلٌل اٹڈاهك ٭ً اٹڂٔ

 
يؤششاخ 

انكفاءج 
ٌئكي أكاء ٽڂ٪پب ٽڂبٍجب ٹٺپٲبٻ ڇٌزٮب٥ٸ ٽ٤ 

 ٽ٦بځً اٹڂٔ
انكفاءج 

انخرايٍح 
ٌٲوأ ځٖڈٕب ٽڀ ٽقزٺ٬ اِځپبٛ، ٽ٤ اٹزوٵٍي ٥ٺى 

اٹڂپٜ اٹَوكي رزٶّڈٿ ٽڀ ٍّزٍڀ اٹى صپبځٍڀ 
ٵٺپخ أ٩ٺجچب ٽْٶڈٹخ، ٱواءح ٍٺٍپخ ڇٌٮچپچب 

٦ٌزي ثٺ٪زڄ، ڇٌڂپً ٱٍپڄ اٹقٺٲٍخ ڇاٹلٌڂٍخ انمٍى 
 ڇاٹپلځٍخ اٹپَزپلح ٽڀ ٽٶڈځبد اٹچڈٌخ اٹڈٝڂٍخ

  

 انًشاحم انىضؼٍاخ انرؼهًٍح وانُشاط انًمرشح انرمىٌى

ٌغٍت ٥ڀ 
 .اٍِئٺخ

 .ڇٍبئٸ االرٖبٷ اٹؾلٌضخ ٵضٍوح ڇٽزڂڈ٥خ:انغٍاق
 .اٹڂٔ اٹپڂٞڈٯ ڇاٹڂٔ اٹپٶزڈة:انغُذ

  ٭ٍپب ځَز٦پٺچب؟٥لك ث٦٘ ڇٍبئٸ االرٖبٷ؟ :انرؼهًٍح

يشحهح 
 االَغالق

ٌڂٖذ ڇٌؾَڀ 
. االٍزپب٣

 
 
 
 

ٌْبهٳ ٭ً ّوػ 
 اٹپٮوكاد

 
 
 
 

ٌغٍت ٥ڀ 
. اٍِئٺخ

 
 
 
 

ٌَز٢چو 
 .ؽٮ٠ ٽب

. انًشحهح األونى
  ثبٍز٦پبٷ اٹڈٍٍٺخ اٹپڂبٍجخاٹپٲٞڈ٥خ٦ٌوٗ اٹپ٦ٺټ  .
 ٹٲٍبً ٽلډ ٭چټ اٹزالٽٍن رٲلٌټ ّوػ ٽجَٜ ڇٝوػ أٍئٺخ .
 ٱواءح اٹٲٍٖلح ٽڀ ٱجٸ اٹپ٦ٺټ ڇث٦٘ اٹزالٽٍن 

 
 ٽڂبٱْخ ٽؾزڈډ اٹٲٍٖلح ٽڀ فالٷ اٍِئٺخ اٹپڈعچخ: 

 ٥ټ رزٶٺټ اٹٲٍٖلح؟ -
 ثپب ځَپً اٹؾبٍڈة؟  -
 څٸ ځَز٤ٍٞ اٹٍڈٻ االٍز٪ڂبء ٥ڀ فلٽبد اٹؾبٍڈة؟ -
 .٥لك ٽٶڈځبد اٹؾبٍڈة اٹپنٵڈهح ٭ً اٹپٲٞڈ٥خ -
 ٭ٍپب ځَز٦پٸ اٹؾبٍڈة؟ -
 ٽڂبٍجخ أٍئٺخ أفوډ ٌواڅب اٹپ٦ٺټ  .
  (- ... اِعله – أٌٲڈځبد – ٽچبهح – ه٭ٰ –اٹلائت )ّوػ اٹٶٺپبد اٹغلٌلح 
 ٍَٜا٥بكح رقٺٍٔ اٹٲٍٖلح ثؤٍٺڈة ځضوي ث 

 .اىحبست جٖبص اىنزشًّٗ ضشٗسي فً حٍبح اإلّسبُ اسزعَبالرٔ ٍزعذدح ٗال ٌَنِ ىإلّسبُ اىًٍ٘ االسزغْبء عْٔ

. انًشحهح انثاٍَح
  ٌزټ رغيئخ اٹپؾٮڈ١خ اٹى أعياء ٥ٺى أٿ ٌَز٢چو اٹزالٽٍن ٵبٽٸ اٹپؾٮڈ١خ ٭ً أفو

 .اٹپٲ٤ٞ

يشحهح تُاء 
 انرؼهًاخ

ٌئكي اٹپؾٮڈ١خ 
 أكاء ٍٺٍپب

  ٝوػ أٍئٺخ أفوډ ٱٖل اْٹپبٻ ثبٹپڈٙڈ٣
 اٹپؾٮڈٟءاٍز٢چبه اٹغي . 

انرذسٌة 
 واالعرثًاس

 
  



 تدزج أفسيل الوعتود في إنجاش الوركساث

 
 
 

 (ٽڂجو اٍِزبم)٭ً ؽبٷ اٹزَبإٷ أڇ اٹپْبهٵخ، ځ٦َل ثبالځٚپبٻ اٹٍڂب ٥جو ٕٮزڂب 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438 

 (أثڈ ُأثً)ڇٵنٹٴ ٕٮؾخ اٍِزبم اٹوائ٤ 

https://www.facebook.com/soufia.sousami 

 ال رڂَڈځب ٽڀ ٕبٹؼ ك٥بئٶټ

 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007715830438
https://www.facebook.com/soufia.sousami


  13انذسط  انًمغغ انثبًَ انغُخ انثبنثخ اثزذائً
اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌؾذ٠ش إٌجٛٞ انًٍذاٌ 

اٌؾش٠ف 
 رشث١خ اع١ِ٩خانُؾبط 
 اٌمذسعٛسح  انذسط
 2 1ٚانسقخ 

وزبة اٌّزؼٍُّ، عجٛسح،  انىعبئم
 ّٟ َُِغِغً فٛر

 
انهذف 

 انزؼهًً
أْ ٠غزَّغ اٌٝ اٌّغٛسح ٠ٚمشَأ٘ب ٠ٚفُٙ ِؼٕب٘ب 

َٟ  ٠غزظٙش٘ب ثؾىً فؾ١ؼٚ ا٦عّبٌ
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
َٓ اٌّزؼٍُ اعزظٙبس ِب ؽفظ ِٓ اٌمشآْ  أْ ٠ؾغ

اٌىش٠ُ ٚاٌؾذ٠ش إٌجٛٞ اٌؾش٠ف فٟ ٚمؼ١بد اٌزؼٍُّ 
ٚا٤داء 

٠ؼزض ثب٦ع٩َ ٚا٨ٔزّبء اٌؾنبسٞ ٠ٚؾشؿ ػٍٝ أداء انمٍى 
 .اٌؼجبداد، ٠ٕٚجز اٌؼٕف ٠ٚزؼبًِ ثّغئ١ٌٚخ

 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى

 ِٓ أْ ٠غ١َت ػ

ْٔي٩َلًب  اٌّزؼ١ٍِّخ ا

ِٗ ُِىزغجبِر  ِٓ 

.  ؽزس اهلل اٌىبفش٠ٓ ثبٌٕجٟ فٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ ِٓ إٌبس:انّغٍبق

 ح اٌج١ٕخعٛس: انّغُذ

 ثُ أِش اهلل رؼبٌٝ إٌبط؟ ِب عضاء ِٓ ٠ي١غ؟ ِب عضاء ِٓ ٠ؼقٟ؟: انّزؼهًٍخ

يشزهخ 
 االَغالق

 ُُ ٌّْزؼٍِ ْْ ٠غزَّغ ا أ

اٌٝ اٌُغٛسَح 

٠ٚمشَأ٘ب ٠َٚيٍَغ 

ػٍٝ ِؼٕب٘ب 

ّٟ . ا٦عّبٌ

 

 

 

أْ ٠ٕبلَؼ ِؾزٜٛ 

اٌغٛسح ِٚب رذػٛ 

ا١ٌٗ ِٓ خ٩ي 

. أعئٍخ ِٛعٙخ

 

 

 

ـَ  أْ ٠غزخٍ

 ا٦عّبٌٟاٌّؼٕٝ 

. ٠ٚؼ١ذ لشاءرٗ

 

 

 

أْ ٠مشأ أعضاًء ِٓ 

اٌغٛسح ؽزٝ 

٠زؼٛد ػٍٝ ٔيمٙب 

: انسقخ األونى

  وزبة اٌّزؼٍُّ ٌٍّزشث١خ 65ففؾخ )٠يبٌت ا٤عزبر اٌّزؼ١ٍّٓ ثفزؼ اٌىزبة ِٓ 

 : ٌٍغٛسح اٌّمشٚءح ِٓ لجٍٗ أٚ اٌّغّٛػخ ػٍٝ ِغّغًٚا٦ٔقبد، (ا٦ع١ِّ٩خ

  ُ٠زؼشف ػٍٝ اٌّؼبٟٔ ٚو١ف١خ ٔيك ثؼنٙب ص

 ٍُ٠مشأ اٌز١ٍّز اٌغٛسح لشاءح فؾ١ؾخ رؾذ ِشالجخ ٚرقؾ١ؼ اٌّؼ  

ع١ّذ ٘زٖ اٌغٛسح ثغٛسح اٌمذس، ٚف١ٙب روش ١ٌٍٍخ اٌمذس، ٚاٌمذس ٕ٘ب ِؼٕبٖ 

اٌؼظّخ ٚ اٌؾشف، ففٟ ٘زٖ ا١ٌٍٍخ اٌىش٠ّخ أفبك اهلل اٌىش٠ُ ػ١ٍٕب ثغض٠ً : 

إٌؼُ ٚا٦ؽغبْ ثزٕض٠ً اٌمشآْ اٌزٞ أخشعٕب ِٓ اٌظٍّبد اٌٝ إٌٛس، اٌمشآْ 

 اٌزٟ ٟ٘ اؽذٜ ١ٌبٌٟ ؽٙش ،اٌزٞ ل١ً أٔٗ أٔضي فٟ ٘زٖ ا١ٌٍٍخ اٌّجبسوخ

اٌٝ ” عجش٠ً ػ١ٍٗ اٌغ٩َ“رٕضي ا٩ٌّئىخ ٚ اٌشٚػ ، فٟ ٘زٖ ا١ٌٍٍخ سِنبْ

ِٓ أعً وً أِش لّذسٖ اهلل ٚ لنبٖ ٌزٍه اٌغٕخ اٌٝ اٌغٕخ  ثؤِش سثُٙ ا٤سك

ع٩َ ٠ذَٚ ف١ٙب اٌٝ ىٍٛع اٌفغش ، اٌّمجٍخ

 
 ْخ٩ي ا٤عئٍخ اٌّٛعٙخ ٠زُ اٌٛفٛي ثبٌّزؼ١ٍّٓ اٌٝ أ ِٓ: 

 ١ٌٍخ اٌمذس ١ٌٍخ ػظ١ّخ

 فٟ ١ٌٍخ اٌمذس أٔضي اٌمشآْ اٌىش٠ُ

 فٟ ١ٌٍخ اٌمذس رزٕضي ا٩ٌّئىخ ٠ٚؼُ اٌغ٩َ

 ا٤ػّبي فٟ ١ٌٍخ اٌمذس ِنبػفخ

 ١ٌٍخ اٌمذس فٟ خ١ش٘ب أفنً ِٓ أٌف ؽٙش

  ٗ(أٚ ٨ؽمب)٠مشأ اٌز١ٍّز اٌخ٩فخ ٠ٚىزت اٌغٛسح ػٍٝ وشاعز 

أخجشٔب اهلل فٟ عٛسح اٌمذس أٔٗ خـ ٠ِٛب ػظ١ّب فٟ اٌغٕخ، ٠نبػف ف١ٗ 

اٌؾغٕبد ٚرزٕضي ا٩ٌّئىخ ف١ٗ ٠ٚجبسن اهلل ف١ٗ ا٤ػّبي، ٚ٘زٖ ا١ٌٍٍخ ٟ٘ ا١ٌٍٍخ 

 اٌزٟ أٔضي ف١ٙب اٌمشآْ اٌىش٠ُ

يشزهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

َِٙش  أْ ٠غزْظ

اٌّغَٛسَح ؽف٠ًّٛب 

. ثيش٠مٍخ فؾ١ؾٍخ

: انسقخ انثبٍَخ

 ا٤عزبر٠يبٌت  (....اوّبي إٌّبلـ، ًِء اٌفشاغبد) ِزّٕٛػٍخ ٠خثٕؾبىبٍد اعزظٙبس

. اٌّزؼ١ٍّّٓ ثبعزظٙبس ا٠٢بِد اٌّزٟ ؽفَظٙب

ّٟ ِٛ اٌّزْذس٠غ  .  ٠٣ٌبد ٚاٌّمبىغ٠َُؾّفُظ ا٤عزبر اٌّزؼ١ٍّّٓ اٌّغٛسَح ػٓ ىش٠ِك اٌّؾ

رذسٌت 
و 

 اعزثًبس

 رخقـ اٌؾقخ اٌضب١ٔخ ٦ٔغبص ثؼل اٌزيج١مبد ٌٚزؾف١ظ اٌغٛسح ٚاعزظٙبس عضء ِٕٙب

  



  01انذسط  انثبنث انًمغغ  انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 اٌؾ١بح اٌذ٠ّمشاى١خ ٚاٌّئعغبد انًٍذاٌ 
 رشث١خ ِذ١ٔخانُؾبط 
 اٌؾ١بح فٟ اٌمغُ انذسط
 2 1ٚانسقخ 

 وزبة اٌز١ٍّز، فٛس ٚف١ذ٠ٛ٘بد انىعبئم

 
 ٠زؼشف ػٍٝ آداة اٌزؼب٠ؼ ِغ غ١شٖ فٟ اٌمغُ ٚاٌج١ذ انهذف

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠زقشف فٟ ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ رقشفبد رُٕ ػٓ اؽزشاَ 
 اٌغ١ش، ٚاٌمذسح ػٍٝ رؾًّ ِغئ١ٌٚخ أفؼبٌٗ

٠ىزؾف عجً اؽزشاَ اٌغ١ش، ٠ٚئدٞ ٚاعجبرٗ ٔؾٛ ٔفغٗ انمٍى 
 ٚا٢خش٠ٓ، ٠ٚغبُ٘ فٟ اٌّٙبَ اٌّؾزشوخ

 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى

٠غ١ت ػٓ 
 ا٤عئٍخ 

  ٠ذسط اٌز١ٍّز ؽٙٛسا ِغ ِغّٛػخ ِٓ اٌض٩ِء اٌزٞ ٠مبعّٛٔٗ ٔفظ ا٤٘ذاف:انغٍبق
 ٚالغ اٌز١ٍّز ِٚىزغجبد اٌؼبَ اٌّبمٟ :انغُذ

 عُ ثؼنب ِّٓ ٠ؾبسوٛٔه اٌمغُ؟ ً٘ رؼبٚٔذ ِؼُٙ فٟ ػًّ ِب؟ :انزؼهًٍخ

يشزهخ 
 االَغالق

٠غززوش ٠ٚؼذد 
. ِٕبعجبد

 
 

 
٠مشأ اٌمقخ 
٠ٕٚبلؼ 
ِؾزٛا٘ب 

 
 

 
٠ؼجش ػٓ اٌقٛس 
ثٕبء ػٍٝ ِب 
اوزغجٗ ِٓ 

 دسٚط
 
 
 

٠زؼشف ػٍٝ 
ِفَٙٛ اٌز١١ّض 
 مذ ا٤ؽخبؿ

 
 
 

٠ىزؾف ؽك 
اٌّؼٛل١ٓ 

ٚاٌغشثبء فٟ 
 اٌؾ١بح ٚاٌزؼبًِ

 
 

 
٠غزخٍـ 

خ٩فخ ثغ١يخ 
٠ٚؼزض ثبٌغزٗ 

 :انزؼشك نهىضؼٍخ االَغاللٍخ
ثب٨ؽزىبن ِغ ص٩ِئه فٟ اٌّذسعخ ٚفٟ اٌمغُ، رزؼشك اٌٝ 

 .ِٛالف وض١شح رظٙش ِذٜ لذسره ػٍٟ اٌزى١ف ِؼٙب
  ِب ٟ٘ ٘زٖ اٌّٛالف؟
 و١ف ٠غت أْ رزقشف؟

 و١ف رزؾًّ ِغئ١ٌٚخ ٔزبئظ رقشفبره؟
:  ألشأ وأالزظ

  30ِيبٌجخ اٌّزؼ١ٍّٓ ثفزؼ وزبة اٌزشث١خ اٌّذ١ٔخ ؿ 
 ٗلشاءح إٌـ اٌّشافك ٌٍغٕذ ِٚيبٌجخ ثؼل اٌز١ِ٩ز ثمشاءر  :

ٔٛسح ر١ٍّزح ِٙزثخ ِٚغزٙذح، ٠ؾجٙب ص٩ِإ٘ب ٟٚ٘ أ٠نب، 
لذِذ اٌٝ اٌّذسعخ راد . ٠ٚؼ١ؾْٛ ؽ١بح رؾجٗ ؽ١بح ا٤عشح

٠َٛ ٚلذ أف١جذ ثىغش فٟ ٠ذ٘ب، ٌُٚ رؼذ رغزي١غ اٌىزبثخ، 
فؤفجؾذ ص١ٍِزٙب أفشاػ رىزت ٌٙب دسٚعٙب وً ٠َٛ ؽزٝ ؽف١ذ، 
٤ٔٙب رؼشف ل١ّخ اٌزؼبْٚ، ٚرؼٍُ أْ اٌؾ١بح فٟ اٌّذسعخ رؾجٗ 

 .اٌؾ١بح فٟ اٌج١ذ
  اٌغٕذ صُ ا٦عبثخ ػٓ ا٤عئٍخ٠ٚمشأ٩٠ْٚؽظ اٌّزؼٍّْٛ اٌقٛس  :

 أٔظش ١ٌذ ٔٛسح، ِب ثٙب؟ ً٘ رغ١جذ ػٓ اٌّذسعخ؟ ٌّبرا؟ ٌٛ وٕذ ِىبٔٙب ِبرا رفؼً؟
 و١ف ٟ٘ اٌؼ٩لخ ث١ٓ ٔٛسح ٚص٩ِئٙب؟
 و١ف عبػذد أفشاػ ص١ٍِزٙب؟ ٌّبرا؟

 ثّبرا ؽجٙذ أفشاػ اٌؾ١بح فٟ اٌّذسعخ؟
 ٨ؽظ اٌقٛس ا٢ر١خ: 

  
 

 ؟3 ٚ 1ػ٩َ رذي اٌقٛسر١ٓ 
 رذي ػٍٝ اػزٕبء اٌز١ِ٩ز ثٕظبفخ لغُّٙ

 ٌّبرا؟
٤ْ ٘زا اٌّىبْ ٔمنٟ ف١ٗ أىٛي ٚلذ 

 ٚٔزؼٍُ ف١ٗ، ٌٙزا ٠غت أْ ٠ىْٛ ٔظ١فب

 ؟4 ٚ 2ٚػ٩َ رذي اٌقٛسربْ 
رذٌٕب ػٍٝ ِغبػذح اٌض٩ِء 

 ٌجؼنُٙ اٌجؼل
 و١ف رغبػذ ص٩ِءن؟

ثٕمً اٌذسٚط، ثبٌؼًّ فٟ أفٛاط، 

 ...ثبػيبء ا٤ل٩َ ٚا٤ٚساق

 ػُ رؼجش ٘زٖ اٌقٛس؟
رؼجش ػٓ ؽت اٌز١ٍّزح 

 ٌّؼٍّزٙب
 ٌّبرا؟

٤ٔٙب ِضً أِٙب، 

 رؼٍّٙب ٚرشث١ٙب

  خ٩ي ِب عٍف، ٠زُ ثّؼ١خ ا٤عزبر اٌٛفٛي اٌٝ اٌخ٩فخ ٚرذ٠ٕٚٙب ػٍٝ وشاط اٌزشث١خ ِٓ
 (أٞ خ٩فخ أخشٜ ٠شا٘ب اٌّؼٍُ ِٕبعجخ ٌز١ِ٩زٖ)اٌّذ١ٔخ ٌّشاعؼزٙب ٨ؽمب 

:  رؼهًذ

لغّٟ ِضً ِٕضٌٟ، ِٚؼٍّٟ ِضً أثٟ، ِٚؼٍّزٟ ِضً أِٟ، ٚص٩ِئٟ ِضً اخٛرٟ، ٔزؼٍُ 
 ِؼب ٍٚٔؼت ِؼب، ٚٔزؼبْٚ ع١ّؼب ٌٕؾبفظ ػٍٝ لغّٕب

يشزهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

٠غزؼ١ذ ِب 
رؼٍّٗ ٠ٚضجذ 

ِؼبسفٗ 

:  انسقخ انثبٍَخ
: أَدض

  أِبَ اٌزقشف اٌقؾ١ؼ ٚ  (√)أمغ(x) أِبَ اٌزقشف اٌخبىئ 

  ُآوً فٟ اٌمغ  أرٕبفظ ِغ ص٩ِئٟ ػٍٝ ا٦عبثخ  ٟأرؾبعش ِغ ص٩ِئ
  ٍّٟأؽزشَ ِؼ  ُأعبُ٘ فٟ ٔظبفخ اٌمغ  أوزت ػٍٝ اٌيبٌٚخ
 ُأٔبَ فٟ اٌمغ   

:  أديح رؼهًبرً
 الزشػ ػ١ٍه ص١ٍِه ؽٍّخ رٕظ١ف ٚرض١٠ٓ ٌٍمغُ، فبٔمغّزُ أفٛاعب ٚ رمبعّزُ ا٤ػّبي؟

 .رىٍُ فٟ ثنؼخ أعيش ػّب سأ٠زٗ ٚػٓ ِّٙزه فٟ ٘زٖ اٌؾٍّخ

انزذسٌت و 
 االعزثًبس

  



 01انذسط  انًٍذاٌ انثبنث  انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 

  اٌٛىٕٟاٌزبس٠خ انًٍذاٌ 
ربس٠خ انُؾبط 

 ِقبدس اٌّؼٍِٛبد اٌزبس٠خ١خانًىضىع 
د 45انًذح 

وزبة اٌز١ٍّز، اٌغجٛسح، وشاط  انىعبئم
 اٌّؾبٌٚخ

 
انهذف 

 انزؼهًًٍ
٠زوش أٔٛاع اٌّقبدس اٌّؼزّذح ػ١ٍٙب ١ّ٠ٚض 

 ث١ٓ اٌّبد٠خ ٚا٩ٌِبد٠خ

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠ٕيٍك ِٓ اٌّقبدس اٌزبس٠خ١خ ٨عزخ٩ؿ 
 ِؼٍِٛبد رخـ عبٔجب ِٓ ربس٠خٗ اٌّؾٍٟ

٠يٍغ ػٍٝ ا٤صِٕخ ٚا٤ِىٕخ اٌغبثمخ ِٚب انمٍى 
. ٠زؼٍك ِٕٙب ثبٌٛىٓ ٚربس٠خ ٚسِٛصٖ ٚريٍؼبرٗ

 

انزمىٌى   انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ

٠غزًٙ ِفَٙٛ 
ا١ٌّذاْ ثب٨ى٩ع 

ػٍٝ ثؼل ػٕبفش 
 اٌزبس٠خ اٌٛىٕٟ

 :انزؼشك نهىضؼٍخ اإلَغاللٍخ
ارا وبْ ٚىٕه اٌغضائش اٌّزشاِٟ ا٤ىشاف ٠ز١ّض ثضشائٗ ثبٌؾٛا٘ذ : انغٍبق

اٌزبس٠خ١خ اٌزٟ رؼٛد ٌفزشاد ِزؼبلجخ، فى١ف ٠ّىٕه اعزغ٩ٌٙب ٚرٛظ١فٙب فٟ 
 وزبثخ اٌزبس٠خ اٌّؾٍٟ؟ 

 (35، 34ؿ)وزبة اٌز١ٍّز: انغُذ
 ِبرا رؾب٘ذ فٟ اٌقٛس؟: انزؼهًٍخ

 ِب ٔٛع اٌغيؼ اٌزٞ ٠غزخذَ وٛػبء ٌٙزا اٌّخيٛه؟
 ِب اٌقٛسح اٌّيجٛػخ ػٍٝ ٘زا اٌّغىٛن؟
 ٌّبرا ٠يجغ وً ؽبوُ فٛسرٗ ػٍٝ إٌمٛد؟ 

يشزهخ 
 االَغالق

٠غزًٙ ِٛمٛع 
اٌذسط 

 
 

٠ٕبلؼ ِؾزٜٛ 
اٌغٕذاد اٌّشئ١خ 

 
 
 

٠غزٕزظ اٌّشاد ِٓ 
ٚساء وً عٕذ 

 
 

٠زؼشف ػٍٝ اخز٩ف 
اٌّقبدس اٌّبد٠خ 

 ٚآصبس٘ب فٟ اٌؾبمش
 
 
 

٠ىزؾف رٕٛع 
اٌّقبدس ا٩ٌِبد٠خ 

ٚرؤصش٘ب ثذ٠ٓ ٚربس٠خ 
 ِٚؾ١و إٌبط

 
 
 
 

٠غزٕزظ اٌخ٩فخ 
إٌّبعجخ 

 :رًهٍذ
ٔظشا ٌزؼذد ِقبدس اٌّؼٍِٛخ اٌزبس٠خ١خ، فبْ اٌؼٍّبء ٠قٕفٛٔٙب اٌٝ فٕف١ٓ ِٓ 

 اٌّقبدس، فى١ف ٠ّىٕه اٌزؼشف ػٍٝ ٘ز٠ٓ اٌقٕف١ٓ؟
 :(انًقبدس انًبدٌخ)اكزؾبف 

 ِٚؾب٘ذح اٌقٛس ٚلشاءح اٌغٕذاد ِٕٚبلؾخ وً عٕذ ػٍٝ 36ٚ37فزؼ وزبة اٌغغشاف١ب ؿ 
 ؽذح

    
 1الشأ اٌغٕذ 

ٌّبرا ٠ٙزُ ا٦ٔغبْ ثب٢صبس 
 اٌّبد٠خ؟

 ف١ُ ٠ٕفؼٕب رٌه؟

 ٨2ؽظ اٌغٕذ 
 ِبرا ثمٟ ِٓ اٌٍّّىخ؟

 ِبرا رغزٕظ ِٓ رٌه؟

 3الشأ اٌغٕذ 
 أ٠ٓ ٚعذد ٘زٖ اٌشعَٛ؟
ٌّبرا ػبػ ا٦ٔغبْ فٟ 

 ٘زٖ إٌّيمخ؟

 ٨4ؽظ اٌغٕذ 
ٌّبرا وبْ ا٦ٔغبْ ٠ٕمؼ 

 ػٍٝ اٌقخٛس؟
 ِب فبئذح رٌه ٌٕب؟

    
 ٨1ؽظ اٌغٕذ 

 ِب ٘زٖ اٌميؼخ؟
 ثّبرا ص٠ٕذ؟ ٌّبرا؟

 2الشأ اٌغٕذ 
 ف١ُ رٕفؼٕب اٌّغىٛوبد؟

 3الشأ اٌغٕذ 
 ٚف١ُ رٕفؼٕب اٌّخيٛىبد؟

 أ٠ٓ ٔغذ٘ب؟

 ٨4ؽظ اٌغٕذ 
ِب سأ٠ه فٟ اٌؾشٚف 

 اٌّىزٛثخ؟

 :(انؾفىٌخ: انًقبدس اناليبدٌخ)اكزؾبف 
 ِٚؾب٘ذح اٌقٛس ٚلشاءح اٌغٕذاد 80ٚ81ِيبٌجخ اٌّزؼ١ٍّٓ ثفزؼ وزبة اٌغغشاف١ب ؿ 

 ِٕٚبلؾخ وً عٕذ ػٍٝ ؽذح

    
 1الشأ اٌغٕذ 

 ِب ٔٛع ٘زٖ اٌمقخ؟
 ً٘ ٠ٛعذ ػذح آٌٙخ؟

 ٨2ؽظ اٌغٕذ 
ثّبرا وبْ ٠ئِٓ ٘زا 
 ا٤د٠ت؟ ً٘ ٔقذلٗ؟

 3الشأ اٌغٕذ 
 ِبرا لٍٕب ػٓ داع١ٓ؟

 ِٓ ٟ٘ ر١ٕٙ١ٕبْ؟

 ٨4ؽظ اٌغٕذ 
 ِب ا١ٌّّض فٟ اٌيٛاسق؟

 أ٠ٓ ٠ؼ١ؾْٛ؟

   
 5الشأ اٌغٕذ 

 ِٓ أ٠ٓ عبءد اٌؼبداد ٚا٤ىؼّخ ٚا٤ٌجغخ؟
 ٌّبرا ٔٙزُ ثٙب ٚٔؾبفظ ػ١ٍٙب؟

 ٨6ؽظ اٌغٕذ 
 و١ف ٠ؾزفً اٌيٛاسق؟

 ِٓ أ٠ٓ رؼٍّٛا رٌه؟

 7الشأ اٌغٕذ 
ٌّبرا ا٤عبى١ش وبٔذ عبئذح؟ 

 ً٘ ٟ٘ ؽم١م١خ؟

 (االخزقبس وانزجغٍظ)اعزُزبج 
اٌّقبدس اٌزٟ رؾىٟ ربس٠خ ثٍذٔب ِخزٍف، ثؼنٙب ِبد٠خ ِضً اٌّخيٛىبد ٚاٌّغىٛوبد ٚا٢صبس 

 .ٚا٤دٚاد، ٚثؼنٙب غ١ش ِبد٠خ وبٌىزت ٚاٌؼبداد ٚاٌقٛس ٚا٤ٔبؽ١ذ ٚاٌٍغبد

يشزهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕغض إٌؾبه ثٕبء 
 ػٍٝ ِب ِىزغجبرٗ 

: 39 ؿرمىٌى خضئً
 أوًّ اٌفشاغبد ثّب ٠ٕبعت

انزذسٌت  
و 

االعزثًبس 

  . عيؾ١بٚرذس٠غٙبثؼل اٌذسٚط ٨ رّذ ٌّغزٜٛ اٌز١ٍّز ثقٍخ، ٌٙزا ػٍٝ ا٤عزبر رجغ١و اٌّؼبسف  :يالزظخ



 6انذسط  انًمغغ انثبنث انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 

 اٌّؼٍّخ فٟ اٌفنبء ٚاٌضِٓانًٍذاٌ 
 ألزشػ ّٔٛرعب ٌٍؾّظ ٚا٤سك انذسط
 د45انسقخ 

ف١ذ٠ٛ٘بد رؼ١ّ١ٍخ، وزبة اٌزشث١خ  انىعبئم
 اٌؼ١ٍّخ

 
٠زقٛس ّٔٛرعب ٌٍؾّظ ٚا٤سك صُ ٠غغذ رٌه  انهذف

 ثبعزخذاَ وشاد فغ١شح ٚأدٚاد ٌٍزذ٠ٚش
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠زّٛلغ فٟ اٌضِٓ ثزغ١ٕذ ِٛاسدٖ اٌّزؼٍمخ ثّفَٙٛ 

 اٌّؼٍّخ ػٍٝ ِؾٛس اٌضِٓ ٠ٚجٕٟ ٠ٚغزخذَ اٌشصٔبِخ
انمٍى 

 وانًىالف
٠غزخذَ اٌجؾش ٚاٌزمقٟ، ٠ٕظُ أػّبٌٗ ٠ٚخيو ٌٙب 

 فٟ اىبس عّبػٟ، ٠ىزؾف ِؾ١يٗ ٠ٚزفبػً ِؼٗ

 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى

٠غزشعغ 
اٌّؼٍِٛبد 

 اٌغبثمخ

 :يب رؼهًزه عبثمب
 و١ف رزؾشن ا٤سك؟ ِبرا ٠ٕغُ ػٓ رٌه؟ 
 و١ف ٔؼذ ا٠٤بَ؟ ِبرا ٔغزخذَ؟ ِب أٔٛاع اٌشصٔبِبد اٌّٛعٛدح؟ 

يشزهخ 
 االَغالق

٠ٕبلؼ اٌٛمؼ١خ 
٠ٚغ١ت ػٓ 

ا٤عئٍخ  
 
 
 
 
 

٠غززوش ٠ٚغ١ت 
 
 
 
 

٠ٕغض ػ٩ّ فٟ 
 اىبس فٛعٟ

 
 
 

٠زؾمك ِٓ 
ِؼٍِٛبرٗ 

 ٠ٚجش٘ٓ ػ١ٍٙب

  (86ؿ) :ػشك انىضؼٍخ
رؾشق اٌؾّظ ِٓ عٙخ اٌؾشق وً فجبػ ٚرغشة عٙخ اٌغشة وً ِغبء، ٚاٌٛالف 
ػٍٝ عيؼ ا٤سك ٠ظٙش ٌٗ أْ اٌؾّظ ٟ٘ اٌزٟ رزؾشن ِٓ ٌؾشق اٌٝ اٌغشة، 

  .ػىظ ِب ٠شاٖ فٟ اٌفنبء
الزشػ ّٔٛرعب ثذ٩٠ ٌٍٛالغ، ٚؽذد ٚعبئٍٗ ٚاسعُ ِخيو رشو١جٗ، ثؾ١ش رظٙش ِٓ - 

 .خ٩ٌٗ دٚساْ ا٤سك ؽٛي ٔفغٙب ٚؽٛي اٌؾّظ ٚرؼبلت ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس

 :انىعبئم
 ِخيو ٌزشو١ت ّٔٛرط اٌؾّظ ٚا٤سك 
 ؽشػ ٌّشاؽً رغش٠ت إٌّٛرط 
 ػشك إٌّٛرع١ٓ أِبَ اٌز١ِ٩ز 

 يشازم رسمٍك كم ًَىرج
 ًرمغ١ُ ا٤فٛاط ٚرؾن١ش اٌٛعبئ 
 اوزؾبف ِىٛٔبد وً ػًّ ِشاد 
 اخز١بس اٌؼًّ إٌّبعت ٚرمغ١ُ ا٤دٚاس 
 ريج١ك إٌّغض ثٕبء ػٍٝ ِب رؼٍّٗ ِٓ ِؼبسف 
  ٟٔرشن اٌؾش٠خ ٌزؾم١ك إٌّٛرط ا٤ٚي أٚ اٌضب

 ٌٍز١ِ٩ز ٚثّب ٠زٛفشْٚ ػ١ٍٗ ِٓ ٚعبئً
 ٍُرٛع١ٗ ِٚغبػذح ِٓ لجً اٌّؼ 
  ريج١ك اٌّٛاسد اٌّىزغجخ ػٍٝ إٌّٛرط إٌّغض

 :ٚاعزذسان وً ِٓ
  (دٚسح ٥ٌسك ؽٛي ٔفغٙب)إٌٙبس ٚا١ًٌٍ 

دٚسح ٥ٌسك )عٕخ ٩١ِد٠خ + اٌفقٛي ا٤سثؼخ 
 (ؽٛي اٌؾّظ

 (دٚسح ٌٍمّش ؽٛي ا٤سك)ؽٙش لّشٞ 
 ( دٚسح ٌٍمّش ؽٛي ا٤سك12)عٕخ ٘غش٠خ 

 (رو ثالثخ أثؼبد)انًُىرج انثبًَ  (رو ثؼذٌٍ)انًُىرج األول 

  
 

ثُبء 
 انزؼهًبد

٠يجك 
ِىزغجبرٗ 

٠ٚىزؾف ِؼبسف 
 عذ٠ذح

 رمىٌى اإلَدبص
  ٓ٠مبسْ ث١ٓ ِخزٍف ِٕغضاد ا٤فٛاط ٠ٚغزٕزظ ا٤خيبء اٌٛاسدح ٚاٌزٟ رؼشلً اٌغ١ش اٌؾغ

 ٌّب ٘ٛ ِٛعٛد أف٩
  أفنً ا٠نبؽب ٚألشة ؽشؽب ٌٍٛالغ ِٓ  (فٟ اٌفنبء)٠ىزؾف أ٠نب أْ إٌّٛرط ص٩صٟ اٌجؼذ

 (فٟ اٌّغزٛٞ)إٌّٛرط صٕبئٟ اٌجؼذ 

رذسٌت 
 واعزثًبس

  



 7انذسط  انًمغغ انثبنث انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 

 اٌّؼٍّخ فٟ اٌفنبء ٚاٌضِٓانًٍذاٌ 
 ُ٘ فٟ ا١ًٌٍ ٚٔؾٓ فٟ إٌٙبس انذسط
 د45انسقخ 

ف١ذ٠ٛ٘بد رؼ١ّ١ٍخ، وزبة اٌزشث١خ  انىعبئم
 اٌؼ١ٍّخ

 
ِمبسٔخ رٛل١ذ ث١ٓ ِٕيمز١ٓ ِزجبػذر١ٓ ٚرفغ١ش رٌه  انهذف

 فٍى١ب
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠زّٛلغ فٟ اٌضِٓ ثزغ١ٕذ ِٛاسدٖ اٌّزؼٍمخ ثّفَٙٛ 

 اٌّؼٍّخ ػٍٝ ِؾٛس اٌضِٓ ٠ٚجٕٟ ٠ٚغزخذَ اٌشصٔبِخ
انمٍى 

 وانًىالف
٠غزخذَ اٌجؾش ٚاٌزمقٟ، ٠ٕظُ أػّبٌٗ ٠ٚخيو ٌٙب 

 فٟ اىبس عّبػٟ، ٠ىزؾف ِؾ١يٗ ٠ٚزفبػً ِؼٗ

 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى

٠غزشعغ 
اٌّؼٍِٛبد 

 اٌغبثمخ

 :يب رؼهًزه عبثمب
 وُ رذٚس ا٤سك ؽٛي اٌؾّظ ِٓ ِشح ؽزٝ رّضً عٕخ وبٍِخ؟ 
 وُ ٠ذٚس اٌمّش ؽٛي ا٤سك ِٓ ِشح ؽزٝ ٠ؾمك عٕخ ٘غش٠خ وبٍِخ؟ 

يشزهخ 
 االَغالق

٠ٕبلؼ اٌٛمؼ١خ 
٠ٚغ١ت ػٓ 

ا٤عئٍخ  
 
 
 
 
 

 ٠غززوش ٠ٚغ١ت

  (87ؿ) :ػشك انىضؼٍخ
 ٚػٍٝ اٌغبػخ اٌشاثؼخ ِغبء ٘برف ع١ّش أثبٖ اٌزٞ 2017 عبٔفٟ ٠14َٛ اٌغجذ 

ٚثؼذ ِذح ارقً ا٤ة . ٠ئدٞ ػّشح فٟ ِىخ اٌّىشِخ، ٌىٓ ا٤ة ٌُ ٠شد ػٍٟ اٌّىبٌّخ
 .ثبثٕٗ ٚأخجشٖ أٔٗ وبْ ٠قٍٟ ف٩ح اٌّغشة ٌٚزٌه ٌُ ٠شد ػٍٝ اٌّىبٌّخ

 وٕب فٟ ف٩ح اٌؼقش ٠ب أثٟ ١ٌٚظ ف٩ح اٌّغشة: لبي ع١ّش مبؽىب
 أٔب ف١ٍذ ف٩ح اٌّغشة ٠ب ع١ّش، عؤؽشػ ٌه ػٕذِب أػٛد اْ ؽبء اهلل: فمبي ا٤ة

 :انُؾبط األول
 اػزّبدا ػٍٝ اٌٛص١مخ اٌغبثمخ: 
  اؽشػ ٌغ١ّش عجت ؽٍٛي ٚلذ اٌّغشة فٟ ِىخ

 لجً اٌغضائش
 ُٙاسعُ ٌٗ وشح أسم١خ ٚػ١ٓ ٌٗ ارغبٖ دٚسأٙب ثغ 
  ً٘ ،ثؼذ ص٩صخ عبػبد ِٓ ف٩ح اٌؼقش فٟ اٌغضائش

ع١ىْٛ ع١ّش فٟ فزشح ا١ًٌٍ أَ فٟ فزشح إٌٙبس؟ 
 و١ف ٠ؾذس رٌه؟

  ِٟب ٘ٛ ربس٠خ رٌه ا١ٌَٛ فٟ ِىخ اٌّىشِخ ٚاٌز
 رغزؼًّ اٌزم٠ُٛ اٌٙغشٞ؟

 :خغىاد انؼًم
 ٠غزخذَ ّٔٛرط ا٤سك ٚاٌؾّظ إٌّغض عبثمب فٟ رفغ١ش ظب٘شرٟ ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس 
  ٜ٠ىزؾف ثؼذ اٌّغبفخ ث١ٓ ِىخ ٚاٌغضائش ِب ٠غؼً اؽذٜ إٌّيمز١ٓ فٟ فزشح ١ًٌ ٚأخش

 فٟ فزشح ٔٙبس
  ٟ٠زؤوذ ِٓ ٔظش٠خ دٚساْ ا٤سك ِٓ اٌغشة اٌٝ اٌؾشق ِّب ٠ذفغ أْ ا٤ِبوٓ اٌّٛعٛح ف

 .اٌؾشق رغجك رٍه اٌّٛعٛدح فٟ اٌغشة
 ٠زؤوذ ِٓ رٌه ثبعزخذاَ إٌّٛرط إٌّغض اْ أِىٓ رٌه. 

 يبرا رؼهًذ
انًذٌ رخزهف فً انزىلٍذ زغت يكبَهب ػهى انكشح األسضٍخ، أيب انًذٌ انزً رمغ ػهى 

 َفظ خظ انغىل فهً يؾزشكخ فً َفظ انزىلٍذ

ثُبء 
 انزؼهًبد

٠يجك 
ِىزغجبرٗ 

٠ٚىزؾف ِؼبسف 
 عذ٠ذح

  :أرسمك يٍ رؼهًبرً
  ،٠غزخذَ إٌّٛرط إٌّغض عبثمب فٟ ِمبسٔخ رٛل١ذ اٌغضائش ِغ ا٠٨ٌٛبد اٌّزؾذح ا٤ِش٠ى١خ

 ٚػٍٝ رٛل١ذ اٌغضائش ِغ فشٔغب
  (دْٚ رغ١ّخ رٌه)٠ىزؾف رٛؽ١ذ اٌزٛل١ذ ٌٍجٍذاْ اٌزٟ رمغ ػٍٝ ٔفظ خو اٌيٛي 

رذسٌت 
 واعزثًبس

 

  



   2 األعجىع 7انًمغغ  ػبنى االثزكبس : انًمغغ انزؼهًًٍ انغُخ انثبنثخ اثزذائً
فُٙ إٌّيٛق  انًٍذاٌ 

انُـ 
انًُغىق 

 سزهخ انغبئشح 

 د45انًذح 
 1انسقخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠شد اعزغبثخ ٌّب ٠غّغ، ٠زفبػً ِغ إٌـ 

إٌّيٛق، ٠م١ُ ِنّْٛ إٌـ إٌّيٛق 

 
يؤؽشاد 

انكفبءح 
٠زقّشف ثى١ف١خ رذّي ػٍٝ ا٘زّبِٗ ٌّب ٠غّغ، 

٠ؾّذد ِٛمٛع اٌغشد ٚػٕبفشٖ، ٠غزخذَ اٌشٚاثو 
اٌٍغ٠ٛخ إٌّبعجخ ٌٍغشد 

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠فُٙ خيبثبد ِٕيٛلخ ِٓ ِخزٍف ا٤ّٔبه ٠ٚشوض 
ػٍٝ إٌّو اٌغشدٞ ٠ٚزغبٚة ِؼٙب 

٠ؼزض ثٍغزٗ اٌؼشث١خ، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌزؼبْٚ ٚاٌزنبِٓ انمٍى 
ٚاٌؼًّ اٌغّبػٟ 

 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى

٠غزّغ 
ٌٍٛمؼ١خ 

٠ٚغ١ت ػٓ 
 ا٤عئٍخ 

 . ِٕٚبلؾزٙب ِٓ ىشف اٌز١ِ٩ز55 ػشك اٌٛمؼ١خ ا٨ٔي٩ل١خ ٌٍّميغ د١ًٌ اٌىزبة ؿ :انغٍـبق
 .رزؼذد ٚعبئً إٌمً اٌؾذ٠ضخ ٚرزٕٛع. ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌّّٙخ اٌضب١ٔخ

  .رقٛساد اٌّزؼ١ٍّٓ: انغُذ
 ػذد ٚعبئً إٌمً اٌؾذ٠ضخ؟ ً٘ ٠غزي١غ ا٦ٔغبْ ا٨عزغٕبء ػٕٙب؟ : انزؼهًٍخ

يشزهخ 

 االَغالق

٠غزّغ اٌٝ 
إٌـ ٠ٚجذٞ 

ا٘زّبِب 
 
 
 
 
 
 

٠غ١ت ثغًّ 
ثغ١يخ 
رزشعُ 

اٌّؼٕٝ اٌؼبَ 
 ٌٍٕـ

 
 
 

 
٠ؼ١ذ ثٕبء 

أؽذاس إٌـ 
إٌّيٛق 
٠غزخٍـ 

اٌم١ُ ٠ٚؼًّ 
 ثٙب

 : فهى انًُغىق

  اٌزٛافً اٌجقشٞ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِزؼ١ٍّٗ ِغ ِٓ ىشف اٌّؼٍُ  (سؽٍخ اٌيبئشح)لشاء إٌـ إٌّيٛق
. ا٨عزؼبٔخ ثب٤داء اٌؾظ ؽشوٟ ٚاٌمشائٓ اٌٍغ٠ٛخة

 :انُـ انًُغىق

أرزٕٟ فشفخ اٌغفش اٌٝ ِذ٠ٕخ رّٕشاعذ، ٚسوٛة 
اِزي١ذ اٌّشوجخ اٌؼ٩ّلخ ٚأخزد اٌيبئشح ٤ٚي ِشح، 

ِىبٔب ثغٛاس اٌىٛح، ِٚب اْ رؾشوذ اٌيبئشح ؽزٝ ؽؼشد 
ثشػت، ٚأفبثٕٟ اٌٍٙغ ؽ١ٓ أعشػذ، ٚ وبد لٍجٟ ٠زٛلف 

ٚ فشد أؽ١بٔب أغّل ػ١ٕبٞ، . ؽ١ٓ ألٍؼذ فٟ اٌغٛ

ٚأؽ١بٔب أفزؾّٙب فؾب٘ذد اٌزغّؼبد  اٌغىب١ٔخ رزمٍـ 
ؽ١ئب فؾ١ئب، ٚاٌغ١بساد رجذٚ وبٌٍؼت اٌقغ١شح ٚ 

اٌّغيؾبد اٌّبئ١خ رٍّغ رؾذ اٌؾّظ ثؤٌٛاْ صسلبء 
ٚدخٍذ اٌيبئشح ٚعو اٌغؾت فجذد وؤٔٙب أوٛاَ . ٚخنشاء

ِٓ اٌميٓ، ٚأخزد أٔمً ثقشٞ ث١ٓ اٌغجبي ٚاٌغٙٛي 
اٌخنشاء اٌزٟ ثذأد رخزفٟ ٌٍزشن ِىبٔٙب ٌّغبؽبد ؽبعؼخ ِٓ اٌشِبي ٚاٌىضجبْ، فٕغ١ذ خٛفٟ 

أِبَ وً ٘زا اٌغّبي، ٌىٓ فغؤح ا٘زضد اٌيبئشح، فبٔزفل لٍجٟ ٚىٕذ أرٟٔ ٚعف ؽٍمٟ، ٚثم١ذ 

ػٍٝ ٘زا اٌؾبي وٍّب اسرفؼذ ٚأخفنذ، ِٚب أؽغغذ ثبٌشاؽخ ا٨ ؽ١ٓ ؽيذ اٌيبئشح ػٍٝ ِذسط 
  .اٌّيبس فؾّذد اهلل ػٍٝ اٌغ٩ِخ

: أعزًغ وأخٍت

 ِب ٟ٘ ٚع١ٍخ إٌمً اٌزٟ رؾذس ػٕٙب إٌـ؟ - ٘بد ػٕٛأب ٌٍٕـ؟ - ػُ ٠زؾذس إٌـ؟  -
 رغضئخ إٌـ إٌّيٛق لشاءح ٚاعبثخ ػٓ ا٤عئٍخ: 

 ؟ اٌّيبئشح سوت ٌٍيفً أْ عجك ً٘- ؟ اٌيبئشح رزّٛعٗ أ٠ٓ اٌٝ -
 ثُ أؽظ اٌيفً ػٕذِب رؾشوذ اٌيبئشح؟ - أ٠ٓ عٍظ اٌيفً؟ - ؟ ثبٌيبئشح اٌغفش اخزبس ٌّبرا -
 :عّؼذ ٌّب آخش ػٕٛأب اخزش -

 ا٤ِٛاط ث١ٓ سْؽٍخ ٚاٌخٛف اٌّزؼخ ث١ٓ ؽ١ّمخ ّسؽٍخ 

 ِزٝ ؽؼش اٌيفً ثبٌشاؽخ؟- و١ف ٚفف اٌيفً ؟  -
 ِبرا فؼً ػٕذِب ؽيذ اٌيبئشح ػٍٝ ِذسط اٌّيبس؟  -

 :أػجش ػٍ انًؾهذ
 ِب ٟ٘ ٚع١ٍخ إٌمً اٌزٟ ٠شوجٙب اٌيفً؟ أ٠ٓ ٠غٍظ؟ ِغ ِٓ؟ ِٓ ٠مف أِبِٗ؟  -
 و١ف ٠جذٚ اٌيفً فٟ اٌّؾٙذ؟ اؽه ِب ؽذس ٌٗ؟  -

 :اعزشخبع انًؼهىيبد

 ٍُاػبدح إٌـ إٌّيٛق ِٓ لجً ثؼل اٌز١ِ٩ز ِغ رٛع١ٗ ٚرقؾ١ؼ ِٓ اٌّؼ 
 :اعزخالؿ انمٍى يٍ انُـ

  ُثيشػ أعئٍخ رٛع١ٙ١خ ٠زٛفً اٌز١ِ٩ز اٌٝ اٌم١  

انغبئشح وعٍهخ َمم زذٌثخ يزغىسح خذا وعشٌؼخ، سغى أٌ سكىثهب ٌخٍف ألول يشح إال أٌ 

 .انغفش فٍهب يًزغ ويشٌر

يشزهخ ثُبء 

 انزؼهًبد

٠غزشعغ 
أؽذاس إٌـ 

 إٌّيٛق
 

 .رم٠ُٛ ا٦ٔغبص

 :إَدبص انُؾبط
أرزوش ٚأع١ت وشاط إٌؾبىبد 

 80ؿ 
انزذسٌت  

و 

 االعزثًبس

  



   2 األعجىع 7انًمغغ  ػبنى االثزكبس : انًمغغ انزؼهًًٍ انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 (أعزؼًّ اٌق١غ)رؼج١ش ؽفٛٞ انًٍذاٌ 

 يب إٌ، ززى  انقٍغ 

د 45انًذح 
 2انسقخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠زٛافً ِغ اٌغ١ش، ٠فُٙ ؽذ٠ضٗ 

 
يؤؽشاد 

انكفبءح 
٠غزخذَ اٌمشائٓ إٌّبعجخ ٌٍغشد، ٠ؼّجش ػٓ سأ٠ٗ 

اٌؾخقٟ 
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠غشُد ؽذصب أي٩لب ِٓ عٕذاد ِزٕٛػخ فٟ ٚمؼ١بد 

رٛاف١ٍخ داٌخ 
٠ؼزض ثٍغزٗ، ٠زؾٍٝ ثشٚػ اٌزؼبْٚ ٚاٌزنبِٓ ٚاٌؼًّ انمٍى 

اٌغّبػٟ، ٠شوت و٩ِب ٠ز٩ءَ ِغ ٚمؼ١خ اٌزٛافً 

 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى

٠ززوش إٌـ 
إٌّيٛق ٠ٚغ١ت 

 .ػٓ ا٤عئٍخ

  (سؽٍخ اٌيبئشح)اٌؼٛدح اٌٝ إٌـ إٌّيٛق. 
 ٠يشػ اٌّؼٍُ أعئٍخ ؽٛي اٌّؼٕٝ اٌؼبَ ٌٍٕـ إٌّيٛق. 

  ِب ٟ٘ ٚع١ٍخ إٌمً اٌزٟ اِزيب٘ب اٌيفً؟ و١ف وبٔذ سؽٍزٗ فٟ اٌجذا٠خ؟  -

يشزهخ 
 االَغالق

 ٠غ١ت ػٓ ا٤عئٍخ
 
 
 

٠ىزؾف اٌق١غ 
٠ٚٛظفٙب فٟ عًّ 

 ربِخ اٌّؼٕٝ
 
 
 
 
 

٠ؼجش ػٓ اٌّؾب٘ذ 
 ِٛظفب ِب رؼٍّٗ

 
 
 

٠ؼجش ِٛظفب اٌق١غ 
فٟ عًّ ربِخ 

 اٌّؼٕٝ

 انًشزهخ األونى

 ثٕبء اٌغًّ اٌّؾز٠ٛخ ػٍٝ اٌق١غ اٌّغزٙذفخ ثيشػ ا٤عئٍخ 
 ثّب أؽظ اٌيفً ػٕذِب سوت اٌيبئشح ٤ٚي ِشح؟  -
 ِزٝ ألٍؼذ اٌيبئشح؟  -

 ٌأؽظ ثبٌشػتززى سوت ٘زا اٌّغبفش اٌيبئشح يب إ . 

 ٌألٍؼذ اٌيبئشحززى سثو اٌّغبفشْٚ أؽضِزُٙ يب إ . 

 وزبثخ اٌغًّ ػٍٝ اٌغجٛسح ٚرذاٚي اٌز١ِ٩ز ػٍٝ لشاءرٙب  -
 : ِٕبلؾخ اٌز١ِ٩ز ؽٛي اٌق١غ اٌغذ٠ذح ثيشػ ا٤عئٍخ -

  فؼً ِب ٔٛع اٌىٍّخ اٌزٟ ر١ٍٙب -  ِب اْ ثّب ثذأد اٌغًّ 
  ٔؼُ ً٘ ٠ٛعذ فؼً ِبمٟ آخش -  فؼً ِبك ِب ٘ٛ صِٕٗ 

 . ؽزِٝب عجك ٘زا اٌفؼً 
 ؽؼش اٌيفً ػٕذِب ثب٤ِبْ ػٕذِب اٌيبئشح ػٍٝ ِذسط اٌّيبس، فّبرا لبي؟  -
 . ؽؼشد ثب٤ِبْززى ؽيذ اٌيبئشح ػٍٝ ِذسط اٌّيبس يب إٌ -
 ِبرا فؼً ِب٘ش ػٕذِب ٚفً اٌٝ اٌؾذ٠مخ؟  -
 .  ٚمغ ليؼخ اٌٛسق ػٍٝ ٌٛؽخ ٚثذأ ٠شعُززى ٚفً ِب٘ش اٌٝ اٌؾذ٠مخ يب إٌ -

 ًِّيبٌجخ اٌّزؼ١ٍّٓ ثزٛظ١ف اٌق١غ فٟ ع.  
 :أعزؼًم انقٍغ

 :ػجش ثغًّ ػٍٝ إٌّٛاي اٌزبٌٟ -

 

يشزهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

٠زذسة ػٍٝ 
اعزؼّبي اٌق١غ 

فٟ ٚمؼ١بد 
ِؾبثٙخ 
 ٠ٚغزضّش٘ب

  80اٌؼٛدح اٌٝ دفزش ا٤ٔؾيخ ٚأغبص إٌؾبه أعزؼًّ اٌق١غ ؿ  

 

انزذسٌت 
و 

 االعزثًبس

  



   2 األعجىع 7انًمغغ  ػبنى االثزكبس : انًمغغ انزؼهًًٍ انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 (أزبط ؽفٛٞ)رؼج١ش ؽفٛٞ انًٍذاٌ 

اإلَزبج 
 انؾفىي 

 وعبئم انُمم انسذٌثخ 

د 45انًذح 
 3انسقخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
 ٠زٛافً ِغ اٌغ١ش ٠ٚفُٙ ؽذ٠ضٗ

 
يؤؽشاد 

انكفبءح 
٠غشد لقخ أي٩لب ِٓ ِؾب٘ذ ِزؼٍمخ ثؼبٌُ 

 .ا٨ثزىبس
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠غشُد ؽذصب أي٩لب ِٓ عٕذاد ِزٕٛػخ فٟ 

 ٚمؼ١بد رٛاف١ٍخ داٌخ
٠جؾش ػٓ اٌّؼٍِٛخ ٠ٚٛظفٙب فٟ اٌزؼج١ش انمٍى 

 اٌزؼبًِ ٚؽغٓ اٌغٛاسداة آاٌؾفٛٞ، ٠زؾٍٝ ة

 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى

. ٠ؾغٓ ا٨عزّبع
٠غزشعغ أؽذاس 
 إٌـ إٌّيٛق 

 .فٟ سؽٍزٗ اٌٝ ِذ٠ٕخ رّٕشاعذ اِزيٝ اٌيفً اٌيبئشح: انغٍـبق
  إٌـ إٌّيٛق: انغُـــذ
 أ٠ٓ عٍظ اٌيفً؟ ٌّبرا عٍظ ثغبٔت اٌىٛح؟ : انزؼهًٍخ

يشزهخ 
 االَغالق

٠ؼجش ِؼزّذا ػٍٝ 
اٌّؾب٘ذ 
ٚا٤عئٍخ 

 .ِغزؼ٩ّ اٌق١غ

 :انزؼهًٍخ
 .رزؼذد ٚعبئً إٌمً اٌؾذ٠ضخ، ٠غزؼٍّٙب ا٦ٔغبْ فٟ رٕم٩رٙب اٌّزؼذدح

 .عجك ٌه ٚأْ عبفشد ثؤؽذ ٘زٖ اٌٛعبئً
 .اؽه ػٓ سؽٍزه ثبؽذٜ ٚعبئً إٌمً اٌؾذ٠ضخ

 .عُ ثؼل ٚعبئً إٌمً اٌؾذ٠ضخ -
 و١ف رغبُ٘ ٘زٖ اٌٛعبئً فٟ رغ١ًٙ ؽ١برٕب؟  -
 ً٘ ٠غزي١غ ٧ٌٔغبْ ا١ٌَٛ أْ ٠غزغٕٟ ػٓ خذِبد ٘زٖ اٌٛعبئً؟  -

 .ىشػ أعئٍخ أخشٜ ٠شا٘ب اٌّؼٍُ ِٕبعجخ
 ِبرا رؾب٘ذ فٟ اٌقٛسح؟  -
 .عُ وً ِٕٙب -
 ف١ّب ٔغزؼٍّٙب ،  -
 .أروش فٛائذ٘ب -
 ِب ٘ٛ ِغبي ِغبس وً ِٕٙب؟  -
ً٘ ٠غزي١غ ا٦ٔغبْ أْ ٠غزغٕٟ ػٓ  -

  خذِبرٙب؟ ٌّبرا؟ 

 روش ٚعبئً إٌمً اٌؾذ٠ضخ فٟ فمشح ؽبٍِخ: 

رزؼذد ٚعبئً إٌمً اٌؾذ٠ضخ ٚرزٕٛع ِضً اٌغ١بسح ٚاٌيبئشح ٚاٌجبخشح ٚاٌذساعخ، ٟٚ٘ 
 .مشٚس٠خ فٟ ؽ١بح ا٦ٔغبْ ٤ٔٙب رغًٙ رٕم٩رٗ

 ِبرا رؾب٘ذ فٟ اٌقٛسح؟  -
 ً٘ عبفشد فٟ اٌيبئشح؟  -
 ِزٝ وبْ رٌه؟ اٌٝ أ٠ٓ عبفشد؟  -
 أ٠ٓ عٍغذ؟ ِغ ِٓ عٍغذ؟  -
 ثّب أؽغغذ ػٕذِب فؼذد ٌٍيبئشح  -
٤ٚي ِشح؟ ثّب ؽؼشد ؽ١ٓ ألٍؼذ اٌيبئشح؟  -

 ِبرا ؽب٘ذد ِٓ خ٩ي اٌىٛح؟ 
ِب ٘ٛ ؽؼٛسن ؽ١ٓ ؽيذ اٌيبئشح ػٍٝ ِذسط  -

اٌّيبس؟ و١ف وبْ ؽؼٛسن ٚأٔذ رغبفش ثٙزٖ 
 اٌٛع١ٍخ اٌؾذ٠ضخ؟ 

 

 روش وً عٍج١بد اٌٙبرف إٌمبي فٟ فمشح ؽبٍِخ:  

فٟ ٠َٛ ِٓ أ٠بَ اٌؼيٍخ عبفشد اٌٝ اٌغضائش اٌؼبفّخ، ر٘جذ ِغ ػبئٍزٟ اٌٝ اٌّيبس، 
ٚاِزي١ٕب اٌيبئشح عٍغذ ثغبٔت اٌىٛح ِغ ٚاٌذٞ، ؽٍمذ اٌيبئشح فؤؽغغذ ثٍٙغ ؽذ٠ذ 

ِٚب اْ ٔظشد ِٓ اٌىٛح ؽزٝ ؽب٘ذد اٌىضجبْ رقغش ؽ١ئب فؾ١ئب ٚثؼذ٘ب . فيّؤٕٟٔ ٚاٌذٞ

دخٍذ اٌيبئشح ٚعو اٌغؾت اٌزٟ ثذد وبٌميٓ ِٚب ٟ٘ ا٨ دلبئك ؽزٝ ثذد ٌٟ ػّبساد 
. فؾيذ اٌيبئشح فٟ اٌّيبس. ٚع١بساد ٚوؤٔٙب ٌؼت أىفبي فؼشفذ إٔٔب ٚفٍٕب اٌٝ اٌؼبفّخ

 .ٌمذ وبٔذ اٌشؽٍخ ِش٠ؾخ ِّٚزؼخ
 

مزحلة بناء 

 التعلمات

 رم٠ُٛ اٌزؼج١ش

  ٗثٕبء فمشح ِٓ ثؼذ دِظ اٌزؼج١ش٠ٓ اٌغبثم١ٓ ٚرذاٌٚٙب ِب ث١ٓ اٌز١ِ٩ز، رؾذ رٛع١
 : ٚرقؾ١ؼ ِٓ اٌّؼٍُ

رزؼذد ٚعبئً إٌمً اٌؾذ٠ضخ ٚرزٕٛع ِضً اٌغ١بسح ٚاٌيبئشح ٚاٌجبخشح ٚاٌذساعخ، ٟٚ٘ مشٚس٠خ فٟ 
 .ؽ١بح ا٦ٔغبْ ٤ٔٙب رغًٙ رٕم٩رٗ

فٟ ٠َٛ ِٓ أ٠بَ اٌؼيٍخ عبفشد اٌٝ اٌغضائش اٌؼبفّخ، ر٘جذ ِغ ػبئٍزٟ اٌٝ اٌّيبس، ٚاِزي١ٕب 

اٌيبئشح عٍغذ ثغبٔت اٌىٛح ِغ ٚاٌذٞ، ؽٍمذ اٌيبئشح فؤؽغغذ ثٍٙغ ؽذ٠ذ فيّؤٕٟٔ 
ِٚب اْ ٔظشد ِٓ اٌىٛح ؽزٝ ؽب٘ذد اٌىضجبْ رقغش ؽ١ئب فؾ١ئب ٚثؼذ٘ب دخٍذ اٌيبئشح . ٚاٌذٞ

ٚعو اٌغؾت اٌزٟ ثذد وبٌميٓ ِٚب ٟ٘ ا٨ دلبئك ؽزٝ ثذد ٌٟ ػّبساد ٚع١بساد ٚوؤٔٙب 

فؾيذ اٌيبئشح فٟ اٌّيبس فؾّذٔب اهلل ػٍٝ ع٩ِزٕب، . ٌؼت أىفبي فؼشفذ إٔٔب ٚفٍٕب اٌؼبفّخ

 .ٌمذ وبٔذ اٌشؽٍخ ِش٠ؾخ ِّٚزؼخ

انزذسٌت 
 واالعزثًبس

  



   2 األعجىع 7انًمغغ  ػبنى االثزكبس : انًمغغ انزؼهًًٍ انغُخ انثبنثخ اثزذائً
  ٚاٌزؼج١ش اٌىزبثٟفُٙ اٌّىزٛةانًٍذاٌ 
 وزبثخ+(اصشاء+فُٙ+أداء)لشاءح انُؾبط 

 . ثغبط انشٌر
 د90انًذح 

 5 4ٚانسقخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛبد 

اٌٛاسدح فٟ إٌـ اٌّىزٛة ٠ٚغزؼًّ 
اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ إٌـ اٌّىزٛة 

 
يؤؽشاد 

انكفبءح 
٠ٍزضَ ثمٛاػذ اٌمشاءح اٌقبِزخ ٠ٚؾزشَ ؽشٚه اٌمشاءح 

اٌغٙش٠خ، ٠ؾزشَ ػ٩ِبد اٌٛلف ٠ٚؼجش ػٓ فّٙٗ ٌّؼبٟٔ 
 إٌـ اٌغشدٞ ٠ٚؾزشَ ؽشٚه اٌؼشك

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠غزؼًّ اٌمشائٓ اٌٍغ٠ٛخ ٚاٌغ١ش ٌغ٠ٛخ ٌفُٙ ِؼبٟٔ 
اٌىٍّبد اٌغذ٠ذح، ٠ىزت اٌؾشٚف وزبثخ ِٕبعجخ ِٓ 

 ؽ١ش اٌؾىً 
٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح ِٓ انمٍى 

 .ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛى١ٕخ

 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى
٠ؾغٓ ا٨عزّبع 

٠ٚغ١ت ػٓ 
 .اٌغئاي

 .وبٔذ سؽٍخ اٌيفً ث١ٓ اٌّزؼخ ٚاٌخٛف: انغٍبق
 .رقٛساد اٌز١ِ٩ز: انغُذ

 ِزٝ أؽظ اٌيفً ثبٌّزؼخ؟ ِٚزٝ أؽظ ثبٌخٛف؟ :انزؼهًٍخ

يشزهخ 
 االَغالق

 ٠ؼجش ػٓ اٌقٛس
 
 

٠ٍزضَ ثمٛاػذ 
 اٌمشاءح اٌقبِزخ

 
 

٠ىزؾف 
اٌؾخق١بد ٠ٚؼجش 

 ػٕٙب
 
 

٠غزّغ ٠ٚجذٞ 
 ا٘زّبِب

 
 

٠ؾزشَ ؽشٚه 
 اٌمشاءح اٌغٙش٠خ

 
 
 

٠ٚمشأ لشاءح 
ع١ٍّخ 

 ِغزشعٍخ
 
 

٠ٛظف اٌىٍّبد 
 اٌغذ٠ذح فٟ عًّ

 
٠غ١ت ػٓ 

 ا٤عئٍخ
 

 ٠زؼشف ػٍٝ 
ففبد ثؼل 

 ا٤ؽ١بء 

  ٩ِٚؽظخ اٌقٛسح 116فزؼ اٌىزبة ؿ 
 اٌّقبؽجخ ٌٍٕـ

 ِبرا رؾب٘ذ فٟ اٌقٛسح؟  -
 ِٓ ٟ٘ اٌؾخق١بد اٌظب٘شح فٟ اٌقٛسح؟  -
 ِبرا ٠ؾًّ اٌغذ؟ ػّب ٠زؾذس اٌىزبة؟  -
 رغغ١ً رٛلؼبد اٌز١ِ٩ز ػٓ ِٛمٛع إٌـ 
 رشن فغؾخ ٌٍز١ِ٩ز ٌٍمشاءح اٌقبِزخ. 

 .ِب ػٕٛاْ إٌـ؟ ػذد ؽخق١بد اٌمقخ -
 ِب ٘ٛ ػٕٛاْ اٌىزبة اٌزٞ ٠مشأٖ اٌغذ؟  -
 ػُ أٌؼ ػ١ٍٗ ا٤ؽفبد؟  -
  ٍُلشاءح إٌـ لشاءح ّٔٛرع١خ ِٓ ىشف اٌّؼ

 ِغزؼ٩ّ ا٠٦ؾبء ٌزمش٠ت اٌّؼٕٝ
  ،ِيبٌجخ اٌز١ِ٩ز ثبٌزذاٚي ػٍٝ اٌمشاءح

٠جذأ ثبٌّزّى١ٕٓ ؽزٝ ٨ ٠ذفغ )فمشح /فمشح
 (اٌّزؤخش٠ٓ اٌٝ اسرىبة ا٤خيبء

  رز١ًٌ اٌقؼٛثبد أصٕبء اٌمشاءح ٚؽشػ اٌّفشداد اٌغذ٠ذح 

 ؽشزهب  انكهًخ  ؽشزهب انكهًخ

 لقـ خشاف١خ ٨ أفً ٌٙب أعبى١ش   ٨ ٠ٛلف  ٨ ٠ؾذ 

 ٔيٍت اٌّش ثؾزح ٚٔقش  ٍٔؼ   ٚعو  ػشك 

 اٌّؾج١ٓ ٌٍؾٟء ٚاٌّٙز١ّٓ ثٗ  اٌؾغٛف١ٓ   خيشا  مشا 

 : عذ ٌىً وٍّخ مذ٘ب فٟ إٌـ -
  ٔفؼب – ظب٘ش –رشاعغ ٚرمٙمش  -
 ِٕبلؾخ اٌز١ِ٩ز ػٓ فؾٜٛ إٌـ ٚاٌّؼٕٝ اٌظب٘شٞ ٌٗ ثب٤عئٍخ إٌّبعجخ. 

 117ؿ  (ألشأ ٚأفُٙ) ِشافمخ ٌٍٕـا٤عئٍخ. 
 أ٠ٓ وبْ ٠غبفش لَٛ ِؾ١و اٌظ٩َ؟ ِب اعُ اٌّشوجخ اٌزٟ ٠زٕمٍْٛ ف١ٙب؟  -
 و١ف وبٔذ ري١ش ٘زٖ اٌّشوجخ؟  -
 .اٌمٍك/ ا٨ىّئٕبْ / اٌخٛف : ٠ؾظ اٌشوبة خ٩ي سؽٍزُٙ ة -
 ف١ُ رؾجٗ ٘زٖ اٌّشوجخ اٌيبئشح؟  -
 ِب ٟ٘ ١ِضح ثغبه اٌش٠ؼ؟  -
 .عُ ا٤ؽخبؿ اٌز٠ٓ ظٙش ٌُٙ ثغبه اٌش٠ؼ -

 :أثشي نغزً

 

يشزهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

 

٠ٕغخ اٌفمشح 
ِؾزشِب سعُ 

 اٌؾشف
 

٠ٕغض إٌؾبه 
 .ِٛظفب ِب اوزغجٗ

 ىشػ أعئٍخ أخشٜ لقذ ا٦ٌّبَ ثبٌّٛمٛع. 
  أغبص إٌؾبه أفُٙ ٚأع١ت

  81وشاط إٌؾبىبد ؿ 
وزبثخ ؽشف ق فٟ ػذح ِٛامغ 
ٚٔغخ اٌفمشح ا٤ٌٚٝ أٚ فمشح 

 ِخزبسح ِٓ لجً اٌّؼٍُ

انزذسٌت 
 واالعزثًبس
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فُٙ اٌّىزٛة انًٍذاٌ 
ٔؾ٠ٛخ   رشاو١ت+(رؼّك فٟ إٌـ)لشاءحانُؾبط 

 . اندًهخ انًُفٍخ+ ثغبط انشٌر 
 د90انًذح 
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يشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛخ اٌٛاسدح فٟ إٌـ 

 ٠زؾىُ فٟ ِغز٠ٛبد اٌٍغخ اٌىزبث١خٚاٌّىزٛة، 

 
يؤؽشاد 

انكفبءح 
٠ؼجش ػٓ فّٙٗ ٌّؼبٟٔ إٌـ ٠ٚغزضّشٖ 
فٟ اوزغبة اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ اٌّخزٍفخ 

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

 اٌغٍّخ ٠زؼّك فٟ اٌفُٙ، ٠زؼشف ػٍٝ
 .إٌّف١خ ٠ٚٛظفٙب رٛظ١فب فؾ١ؾب

٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ انمٍى 
 اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛى١ٕخ

 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى

٠غ١ت ؽف٠ٛب ػٓ 
 .ا٤عئٍخ

 اٌؼٛدح اٌٝ إٌـ اٌّمشٚء ٚىشػ أعئٍخ ؽٛي اٌّؼٕٝ اٌظب٘شٞ ٌٍٕـ .
 ِب ٟ٘ ٚع١ٍخ إٌمً اٌزٟ ٠غزؼٍّٙب إٌبط فٟ اٌغض٠شح؟ ً٘ ٟ٘ ؽم١مخ أَ خ١بي؟  -

يشزهخ 
 االَغالق

٠غزّغ ٠ٚجذٞ 
 ا٘زّبِب

 
 
 

٠مشأ فمشاد ِٓ 
إٌـ لشاءح 
فؾ١ؾخ 

 
 
 

ع١ت ػٓ ة
ا٤عئٍخ 

 
 
 

٠ٛظف اٌىٍّبد 
اٌغذ٠ذح فٟ عًّ 

 ربِخ اٌّؼٕٝ
 
 
 
 
اٌغٍّخ ٠ىزؾف 

إٌّف١خ ٠ٚٛظفٙب 
 رٛظ١فب فؾ١ؾب

 
 
 
 

٠ٛظف اٌغٍّخ 
إٌّف١خ رٛظ١فب 

 .فؾ١ؾب

 (رؼًك فً انُـ+أداءلشاءح )انًشزهخ األونى 
  ٠ؼٛد اٌّؼٍُ اٌٝ إٌـ ٠ٚمشأٖ وب٩ِ لشاءح عٙش٠خ ِغزشعٍخ
 (رغغ١ذ ا٤٘ذاف اٌؾظ ؽشو١خ) ِٓ ىشف اٌّزؼ١ٍّٓ ر١ٍٙب لشاءح عٙش٠خ ِؼجشح 
 ٠يشػ اٌّؼٍُ أعئٍخ اٌزؼّك فٟ ِؼٕٝ إٌـ .

 :رؾزشن ٘زٖ اٌؾخق١بد فٟ ؽغفٙب ثبٌي١شاْ عذ ِٓ ث١ٕٙب -
 ِٓ لبَ ثؤٚي ػشك ى١شاْ ؽشاػٟ؟ ِٓ اخزشع ِٕيبد اٌٙٛاء اٌغبخٓ؟ 

 ِٓ لبَ ثؤٚي ى١شا ٔبعؼ ثآٌخ صم١ٍخ؟ 
 ثفنً ِبرا رٛفً ا٦ٔغبْ اٌٝ ٘زا ا٨خزشاع اٌؼظ١ُ؟  -
 .اعزخشط ِٓ ٘زٖ اٌمقخ ِب ٘ٛ ؽم١مٟ صُ اعزخشط ِب ٘ٛ خشافخ -
 ًّؽشػ ثؼل اٌىٍّبد اٌغذ٠ذح ٚرٛظ١فٙب فٟ ع. 

  (اندًهخ انًُفٍخ- ثُبء انفمشح أو اندًهخ انًزضًُخ انظبهشح انُسىٌخ)انًشزهخ انثبٍَخ

  اٌغًّ اٌّؾز٠ٛخ اٌظب٘شحاٌؼٛدح اٌٝ إٌـ اٌّمشٚء ٚىشػ أعئٍخ ٘بدفخ ٌجٕبء. 
 ًرؼشفٕب فٟ إٌـ ػٓ اٌّشوجخ اٌؼغ١جخ اٌزٟ ٠غزؼٍّٙب عىبْ اٌغض٠شح ٌٍزٕم. 

 ً٘ ٠ؾذ ِٓ أي٩لٙب ثؾش أٚ عجً؟ ً٘ ٠مف فٟ ٚعٙٙب ِغبفبد؟  -
 ً٘ ػٍُ ا٤ىفبي أْ اٌمقخ خشافخ أٚ ؽم١مخ؟  -

ف٩ ٠ؾذ ِٓ أي٩ق ٘زٖ اٌّشوجخ اٌؼغ١جخ ثؾش ٨ٚ عجً، ٨ٚ رمف فٟ ٚعٙٙب ِغبفبد 
 . ِّٙب وبٔذ ى٠ٍٛخ

 .ؽىشٔب عذٞ وض١شا ػٍٝ ٘زٖ اٌمقخ اٌزٟ ٌُ ٔؼشف اْ وبٔذ خشافخ أَ ؽم١مخ

  اٌق١غخ ثٍْٛ ِغب٠ش ػٍٝ اٌغجٛسح ٚر٠ٍٛٓاٌغًّوزبثخ . 
 لشاءح اٌفمشح ِٓ ىشف اٌّؼٍُ ٚثؼل اٌز١ِ٩ز. 
 ًِّشاعؼخ عش٠ؼخ ؽٛي ِب رُ دساعزٗ ِٓ خ٩ي اٌغ .

 ِٓ -  فٟ اعزخشط ِٓ اٌفمشح ؽشف عش ٚاوزجٗ ػٍٝ ٌٛؽزه  -

 . وبٔذاعزخشط ِٓ اٌفمشح فؼً ِبمٟ ٔبلـ ٚاوزجٗ ػٍٝ ٌٛؽزه  -

 . اٌؼغ١جخاعزخشط ِٓ إٌـ ففخ  -

  (رمف فٟ ٚعٙٙب ِغبفبد)ٚ (٠ؾذ ِٓ أي٩لٙب ثؾش ٨ٚ عجً): ِب ٔٛع اٌغًّ -
 . عًّ فؼ١ٍخٔؼشف اْ وبٔذ خشافخ )

  ٌُ – ٨ ِب ٟ٘ اٌؾشٚف اٌزٟ عجمذ ٘زٖ اٌغًّ  -

  ٕ٘بن ِب ٠ؾذ ِٓ أي٩ق اٌّشوجخ ً٘ ٨  

  رمف فٟ ٚعٙٙب ِغبفبد ً٘ ٨  

  ػشف ا٤ىفبي أْ اٌمقخ ؽم١م١خ أَ خ١ب١ٌخ؟ ً٘٠ؼشف ٌُ  

  ٌٍٕفٟ  نى ٚالٌّبرا اعزؼٍّٕب اٌؾشٚف  -

  ال ونى عًّ ِٕف١خ ة فّب ٔغّٟ اٌغًّ اٌغبثمخ  -

 .٨ أخبف سوٛة اٌيبئشح* ٌُ أسوت اٌيبئشح فٟ ؽ١برٟ : * اٌغٍّخ إٌّف١خ ِضً -
 :اعزٕزبط اٌخ٩فخ ٚرذ٠ٕٚٙب  -

 يٍ أدواد انُفً ال ونى . اندًهخ انًُفٍخ هً كم خًهخ رُفً ولىع انفؼم

 :رذسٌت
• ًِّ  :إٌََّّٛرِط َؽْغَت أْو

ِْٕضُي - َّْذَسِط ػٍٝ اٌّيبِئَشُح َر ِْٕضِي نى - اٌ َّْذَسِط ػٍٝ اٌّيبِئَشُح َر  .اٌ
ُْ ٠َْشَوُت - ًُ - .فبِئَمٍخ ِثُغْشَػٍخ اٌّيبِئَشح َرغ١ُش - .اٌّيبِئَش اٌِجغبَه ا٨ْٔغب ِٓ اٌّيبِئَشح َُِؾشُِّن ٠َْؾَزِغ ْٕض٠   - ثبٌَج

- ًُ ِٓ اٌّيبِئَشح َُِؾشُِّن ٠َْؾَزِغ ْٕض٠   - ثبٌَج
• ًِّ  :إٌََّّٛرط َؽْغَت أْو
َْٙشثبَء ٠َْْخَزِشع أد٠غٛ ٌُ ْٙشثبَء أد٠غْٛ ِاْخَزَشَع اٌَى  .اٌَى

  ٌُ أعزؼًّ اٌز١ٍغشاف – ٌُ أؽب٘ذ اٌمبػذح اٌقبسٚخ١خ – اٌِميبَس َأْسَوْت ٌُ

 عًّ فٟ اٌقفخ ثزٛظ١ف اٌّزؼ١ٍّٓ ِيبٌجخ  

 يشزهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد 

٠غ١ت ػٓ 
 ِٛظفب ِب ا٤عئٍخ

 .اوزغجٗ
 .٠ٕغض إٌؾبه

  أوظف اندًهخ انًُفٍخ 81إَدبص انزغجٍك ػهى كشاط األَؾغخ ؿ 

 

انزذسٌت 
 واالعزثًبس

  



   2 األعجىع 7انًمغغ  ػبنى االثزكبس : انًمغغ انزؼهًًٍ انغُخ انثبنثخ اثزذائً
فُٙ اٌّىزٛة انًٍذاٌ 
 فشف  +(أداء ٚفُٙ)لشاءح انُؾبط 

انزسىٌم يٍ انًبضً إنى + يسًىل خذرً 
 . انًضبسع يغ ضًبئش انغبئت

د 90انًذح 

 9 8ٚانسقخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِب ٠مشأ ٠ٚؼ١ذ ثٕبء اٌّؼٍِٛخ اٌٛاسدح 

فٟ إٌـ اٌّىزٛة، ٠زؾىُ فٟ 
 .ِغز٠ٛبد اٌٍغخ اٌىزبث١خ

 
يؤؽشاد 

انكفبءح 
٠ؼجش ػٓ فّٙٗ ٌّؼبٟٔ إٌـ ٠ٕٚيك اٌؾشٚف ِٓ 

١ّ٠ض ا٤فؼبي ٠ٚقشفٙب ٠زؼشف ِٚخبسعٙب اٌقؾ١ؾخ، 
 .فٟ اٌّبمٟ ٚاٌّنبسع

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠مشأ ٔقٛفب ِٓ ِخزٍف ا٤ّٔبه، ِغ اٌزشو١ض ػٍٝ 
إٌّو اٌغشدٞ، ٚرزىّْٛ ِٓ عّز١ٓ اٌٝ صّب١ٔٓ 
وٍّخ أغٍجٙب ِؾىٌٛخ، لشاءح ع١ٍّخ ٠ٚفّٙٙب 

٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ اٌّغزّذح انمٍى 
ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛى١ٕخ 

 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى

٠غ١ت ػٓ 
 .ا٤عئٍخ

اٌؼٛدح اٌٝ إٌـ اٌّمشٚء ٚرٍخ١قٗ ثؤعئٍخ ٘بدفخ 
 و١ف ؽبٚي ػجبط ثٓ فشٔبط اٌي١شاْ؟ ً٘ ٔؾظ فٟ اٌزؾ١ٍك فٟ اٌفنبء؟  -

يشزهخ 
 االَغالق

٠ىزؾف 
اٌؾخق١بد ٠ٚؼجش 

ػٕٙب 
 
 
 

 ِٓ إٌـ ح٠مشأ فمش
لشاءح ع١ٍّخ 
ِٚغزشعٍخ 

 
 
 

٠غ١ت ػٓ ا٤عئٍخ 
 
 
 

٠ؾٛي ِٓ اٌّبمٟ 
اٌٝ اٌّنبسع ِغ 
 مّبئش اٌغبئت 

 
 
 
 
 
 

٠غزٕزظ لبػذح 
 ِخزقشح

 (داء وفهىألشاءح )انًشزهخ األونى
  ٚلشاءح إٌـ لشاءح فبِزخ٠116يٍت اٌّؼٍُ ِٓ اٌز١ِ٩ز فزؼ اٌىزت ؿ  .
 (رغغ١ذ ا٤٘ذاف اٌؾظ ؽشو١خ)ِؼجشح ٥ٌعزبر ر١ٍٙب لشاءح عٙش٠خ 
  ِٓ ٍٝ٠فغؼ ا٤عزبر اٌّغبي ٌٍّزؼ١ٍّٓ ٥ٌداء ِشوضا ػٍٝ ؽغٓ اٌمشاءح ٚعٛدرٙب، ٚػ

. ٌُ ٠مشأ فٟ اٌؾقز١ٓ اٌغبثمز١ٓ
 ٠يشػ اٌّؼٍُ ا٤عئٍخ. 

  ِٓ ٘ٛ أٚي ِٓ ؽبٚي اٌي١شاْ؟ ثّب ؽبٚي ػجبط ثٓ فشٔبط اٌي١شاْ؟  -
 ِبرا فٕغ ا٤خٛاْ دِٕٚغٍفٟ ٌٍي١شاْ؟  -
 ِب ٟ٘ اٌٛع١ٍخ اٌزٟ فٕؼٙب ا٤خٛاْ سا٠ذ ٌٍي١شاْ؟  -
 .ِيبٌجخ اٌز١ِ٩ز ثزؾذ٠ذ ػذد فمشاد إٌـ ٚاػيبء ػٕٛاْ ٌىً فمشح -

  (انقٍغخ انقشفٍخانفمشح أو اندًم انًزضًُخ  ثُبء)انًشزهخ انثبٍَخ
 اٌؼٛدح اٌٝ إٌـ اٌّمشٚء ٚثٕبء اٌغًّ ثيشػ أعئٍخ ٘بدفخ. 

 ثّب ٠ؼًّ ِؾشوٙب ِّب أذ٘ؼ ا٤خٛاْ سا٠ذ؟ ٌّبرا؟ ِبرا اخزشػب؟ ثّب ري١ش اٌّشٚؽ١خ؟  -

 
 لشاءح اٌغًّ ِٓ ىشف اٌّؼٍُ ٚثؼل اٌز١ِ٩ز 
 ٩ِؽظخ اٌىٍّخ اٌٍّٛٔخ ِٕٚبلؾخ ٔٛػٙب: 
  ِب ٔٛع اٌىٍّبد اٌٍّٛٔخأفؼبي . 
  ( ٠ؼًّ– ري١ش –٠غبثك )ِب ٔٛع ا٤فؼبي  أفؼبي ِنبسػخ. 
  ِب ٔٛع اٌفؼً اخزشػبفؼً ِبك . 

 
 : رذسٌت

  هٍ ٌغزًزؼٍهٍ اعزًزؼٍ : ؽٛي ِٓ اٌّبمٟ اٌٝ اٌّنبسع وّب فٟ اٌّضبي -
 .ُ٘ اعزّؼٛا اٌٝ لقخ اٌغذ ثب٘زّبَ- عجؼ اٌجغبه اٌغؾشٞ فٟ اٌفنبء 

 .ٟ٘ أؽجذ سوٛة اٌيبئشح- ا٤خٛاْ دِٕٚغٍفٟ فٕؼب إٌّيبد 
 ِغ اٌفؼً اوزؾف فٟ اٌّبمٟ ٚاٌّنبسع  ( ُ٘–ٟ٘ - ٘ٛ )اعزؼًّ اٌنّبئش  -

 :انخالفخ

عندما أحول من الماضي إلى المضارع مع ضمائز الغائة يبدأ الفعل ب الياء للمذكز والتاء للمؤنث والفعل 

 . المضارع دائما مضموم

يشزهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

٠ؾٛي ِٓ اٌّبمٟ 
اٌٝ اٌّنبسع ِغ 
مّبئش اٌغبئت 
 رؾ٩٠ٛ فؾ١ؾب

 81إَدبص انُؾبط إيالء كشاػ األَؾغخ ؿ 

 

انزذسٌت 
و 

 االعزثًبس

  



   2 األعجىع 7انًمغغ  ػبنى االثزكبس : انًمغغ انزؼهًًٍ انغُخ انثبنثخ اثزذائً
اٌزؼج١ش اٌىزبثٟ فُٙ اٌّىزٛة ٚانًٍذاٌ 
رؼج١ش وزبثٟ  +(فُٙ ٚأداء)لشاءحانُؾبط 

 د90انًذح 
 11 10ٚانسقخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠م١ُ ِنّْٛ إٌـ اٌّىزٛة، ٠زؾىُ فٟ 
ِغز٠ٛبد اٌٍغخ اٌىزبث١خ ٠ٕٚزظ ِٕقٛفبد 

ؽغت ٚمؼ١خ اٌزٛافً 

 
يؤؽشاد 

انكفبءح 
٠ٛظف ِؼغّٗ اٌٍغٛٞ إٌّبعت ٠ٕٚظُ 

أزبعٗ ٚفك إٌّو اٌغشدٞ 
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠ٕظُ أزبعٗ ٚفك ّٔو إٌـ اٌغشدٞ 

٠ّٕٟ ل١ّٗ اٌخٍم١خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّذ١ٔخ انمٍى 
اٌّغزّذح ِٓ ِىٛٔبد ا٠ٌٛٙخ اٌٛى١ٕخ 

 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى

٠ززوش أؽذاس 
إٌـ اٌّمشٚء 

 ٠ٍٚخقٙب

رٍخ١ـ إٌـ اٌّمشٚء ثؤعئٍخ ِٛعٙخ 
 ِبرا اعزؼًّ ا٤خ٠ٛٓ دِٕٚغٍف١ٟ ٌٍي١شاْ؟ -
 ً٘ ٔغؾب فٟ رغشثزّٙب؟  -

كٍف 
يشزهخ 
 االَغالق

٠غزّغ ٠ٚجذٞ 
ا٘زّبِب ٠مشأ 
فمشح لشاءح 

ِؼجشح 
 ِغزشعٍخ

 
 
 
 

٠غزخٍـ 
اٌم١ّخ 
 ا٤خ٩ل١خ
 ٠ٚؼًّ ثٙب

 
 
 
 

٠ؾذد ػٕبفش 
 اٌغشد

 
 
 
 

٠شرت أفىبسٖ 
 ٠ٕٚغض اٌمقخ 

 لشاءح : انًشزهخ األونى
  لشاءح إٌـ لشاءح ِؼجشح ِٓ ىشف اٌّؼٍُ 117ٚاٌؼٛدح اٌٝ إٌـ اٌّىزٛة ؿ. 
 لشاءاد فشد٠خ ٚافشح ِٓ ثؼل اٌز١ِ٩ز. 
  ىشػ أعئٍخ ٨عزخ٩ؿ اٌم١ّخ 

 ف١ّب وبْ ا٦ٔغبْ ٠فىش ِٕز اٌمذَ؟ ً٘ ٔؾظ ا٦ٔغبْ فٟ اٌؼقش اٌمذ٠ُ فٟ اٌي١شاْ؟  -
 ِٓ ٘ٛ أٚي ِٓ اعزيبع أْ ٠ؾٍك فٟ اٌٙٛاء؟ ِٓ ٘ٛ أٚي ِٓ فٕغ ىبئشح ٚؽٍك ثٙب؟  -
 ثفنً ِبرا اعزيبع ا٦ٔغبْ أْ ٠ؾٍك؟  -

ٌىٓ ثفنً اٌؼٍُ . ؽبٚي ا٦ٔغبْ ِٕز اٌمذ٠ُ اٌي١شاْ ٌىٕٗ فؾً فٟ ػذح ِشاد
 .ٚاٌؼًّ اعزيبع أْ ٠ؾٍك فٟ اٌفنبء، فؤفجؾذ اٌيبئشح ٚع١ٍخ ٔمً ِش٠ؾخ ِّٚزؼخ

 وزبثخ اٌم١ّخ اٌخٍم١خ ػٍٝ اٌغجٛسح لشاءرٙب ِٚيبٌجخ اٌز١ِ٩ز اٌزؾٍٟ ثٙب. 

   

   
 انزذسٌت ػهى انزؼجٍش انكزبثً: انًشزهخ انثبٍَخ

 اٌز١ِ٩ز ٚلشاءح اٌزؼ١ٍّبد ِٓ ىشف اٌّؼٍُ ٚثؼل رف٠ٛظ اٌز١ِ٩ز. 
 ٌٝٚثّب فىش ا٦ٔغبْ ِٕز اٌمذَ؟ ِبرا اعزؼًّ ا٦ٔغبْ ٌٍي١شاْ؟ : اٌقٛسح ا٤ 
 أٚي ِٓ ؽبٚي اٌي١شاْ؟ ِبرا اعزؼًّ ٌٍي١شاْ؟ ً٘ ٔؾظ؟ :اٌقٛسح اٌضب١ٔخ ٛ٘ ِٓ  
 ِبرا اخزشع دِٕٚغٛف١١ٗ فٟ أٞ عٕخ؟ ً٘ ٔغؼ فٟ اٌي١شاْ؟ :اٌقٛسح اٌضبٌضخ  
 ِبرا اخزشع اٌخٛاْ سا٠ذ؟ فٟ أٞ عٕخ؟ ثّب ٠ؼًّ ِؾشوٙب؟ :اٌقٛسح اٌشاثؼخ  
 ِب ٟ٘ أٚي ىبئشح ٌٍٕمً؟ ِّب فٕؼذ؟ فٟ أٞ عٕخ؟ وُ رٕمً؟ :اٌقٛسح اٌخبِغخ  
 فٟ أٞ لشْ ريٛسد اٌيبئشح؟ ِب ٘ٛ ِمذاس اٌّغبفبد اٌزٟ رميؼٙب :اٌقٛسح اٌغبدعخ 

 اٌيبئشح؟ ِب ٘ٛ ػذد اٌشوبة اٌز٠ٓ رؾٍُّٙ اٌيبئشح؟ 
 خ٩ي ا٤عئٍخ ٠زٛفً اٌز١ٍّز اٌٝ ا٤فىبس ا٤عبع١خ ٌمقخ اخزشاع اٌيبئشح ِٓ. 

يشزهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

 رم٠ُٛ ا٦ٔغبص

  رٛع١ٗ اٌز١ِ٩ز ٚسثو ا٦ٔزبط ثبٌٕـ إٌّيٛق ٚا٦ٔزبط اٌؾفٛٞ ٚإٌـ اٌّىزٛة 
  ثب٨عزؼبٔخ ثب٤عئٍخ اٌغبثمخ ٚا٤فىبس ا٤عبع١خ ٠مَٛ اٌز١ِ٩ز ثىزبثخ لقخ اخزشاع اٌيبئشح 

يُز انمذو واإلَغبٌ ٌزًُى انغٍشاٌ، فقُغ يٍ انمًبػ وانشٌؼ أخُسخ كبنغٍىس، وثؼذ 
ػذح يسبوالد نى ٌُدح فً انغٍشاٌ، ززى اخزشع انًُغبد وعبس ثه، نكُه كبٌ ثغٍئب 
يسذود انؼذد، وفً األخٍش َدر األخىاٌ ساٌذ فً اخزشاع أول عبئشح، ووافم ثزنك 

، وثزنك فبس ...اإلَغبٌ رغىٌش انغبئشح، فقُغ عبئشاد يذٍَخ وزشثٍخ وعبئشاد إغبثخ
اإلَغبٌ ٌمغغ انًغبفبد انكجٍشح، وٌُمم أثمم انجضبئغ، فً أولبد لقٍشح، يىفشا 

 .انىلذ واندهذ

انزذسٌت 

و 
 االعزثًبس

 
  



  23انذسط  فً يسالد انقُبػخ انزمهٍذٌخ: انًمغغ انثبنث انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 ا٤ػذاد ٚاٌؾغبةانًٍذاٌ 
 (3 )99999ا٤ػذاد اٌٝ انُؾبط 

 د45انًذح 
 2 1ٚانسقخ 

ا٤ٌٛاػ، وشاط اٌّؾبٌٚخ  انىعبئم

 
انهذف 

 انزؼهًً
٠مبسْ أػذادا ف١ٙب اٌؾقش ٚاٌزشر١ت ٚا٦دساط مّٓ 

 99999-0اٌّغبي 
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
 ٠ؾً ِؾى٩د ثبعزؼّبي ا٤ػذاد ا٤فغش ِٓ

 ٚػ١ٍّبد اٌغّغ ٚاٌيشػ ٚاٌنشة 100000
٩٠ؽظ ٠ٚىزؾف، ٠زؾمك ِٓ فؾخ إٌزبئظ انمٍى 

٠ٚقبدق ػ١ٍٙب، ٠غزؼًّ اٌزش١ِض اٌؼبٌّٟ 
 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى

٠فىه أػذاد 
اٌٝ ِغّٛع 
 ػذح ِؼب٩ِد

انسغبة انزهًُ 
 :٨ؽظ اٌّضبي

42531=(4x10000)+ (2x1000)+ (5x100)+ (3x10)+ 1 
 60000 ، 80542 ، 9909: فىه ا٤ػذاد ا٢ر١خ ثٕفظ اٌيش٠مخ

يشزهخ 
 االَغالق

٠مشأ اٌٛمؼ١خ 
٠ٚفُٙ ِفشدارٙب 

 
 
 

٠زؼشف ػٍٝ 
ِخزٍف ىشق 

ؽً ِؾىٍخ ِب 
 
 
 

٠مشأ ٠ٚىزت 
أػذادا 

خّبع١خ 
 ثؤعٍٛة فؾ١ؼ

 
 
 

٠مبسْ ث١ٓ 
ا٤ػذاد اػزّبدا 

ػٍٝ سرجخ 
 ػؾشاد ا٨٢ف

 
 

٠شرت ِغّٛػخ 
أػذاد ثٕبء ػٍٝ 

 ِشارجٙب اٌىجشٜ
 
 
 

٠غغذ ِؼبسفٗ 
ثيش٠مخ 
 فؾ١ؾخ

: يشزهخ انزسفٍض
 ٠شاعغ لٛاػذ ِمبسٔخ ا٤ػذاد اٌشثبػ١خ ٚرشر١جٙب

 (6045،6405)، (999،1000)، (4055،8520): لبسْ ث١ٓ وً ػذد٠ٓ ِّب ٠ؤرٟ
أكزؾف فمشح 

  ثؼذ اػبدح وزبثزٙب ػٍٝ اٌغجٛسح ٚرّض١ً ..... اٌّؾذدح فٟ ففؾخ ؽشػ ٔـ اٌٛمؼ١خ
  .اٌؾىً دْٚ اعزؼّبي اٌىزت ِجبؽشح

 ٠٨ٚخ، رخزٍف ِغبؽبرٙب ػٓ ثؼنٙب ٠48ّضً اٌشعُ اٌّمبثً خش٠يخ اٌغضائش ِمغّخ اٌٝ 
 .اٌجؼل

 ا١ٌه اٌغذٚي اٌّمبثً، ٚاٌزٞ ٠ج١ٓ ِغبؽبد ثؼل ا٠٨ٌٛبد
 ػ١ٓ أوجش ِغبؽخ ٚعُ ٘زٖ ا٠٨ٌٛخ- 
 .سرت ٘زٖ ا٠٨ٌٛبد ِٓ ا٤وجش اٌٝ ا٤فغش ِغبؽخ- 

 اإلخشاءاد

 لشاءح اٌغٕذ ٚث١بٔبد اٌغذٚي 
 رغ١ّخ ثؼل ا٠٨ٌٛبد ا٤خشٜ غ١ش اٌّزوٛسح 
 اعزخشاط أوجش ٠٨ٚخ ِٓ خ٩ي إٌّبلؾخ 

 ٨ؽظ ِغبؽبد ا٠٨ٌٛبد، وُ سلُ ػؾشاد ا٨٢ف فٟ وً ٠٨ٚخ
  ٠٨ٌٛخ غشدا٠خ8ِب ٘ٛ أوجش سلُ ِٓ ٘زٖ ا٤سلبَ؟ 

 54، 66، 78، 12، 20، 86ا٢ْ الشأ ػذد ا٨٢ف فٟ وً ٠٨ٚخ؟ 
  ٠٨ٌٛخ غشدا٠خ86ِب ٘ٛ أوجش ػذد ٤ٚٞ ٠٨ٚخ؟ 

  ٠٨ٌٛخ غشدا٠خ86105ارْ ِب ٟ٘ أوجش ِغبؽخ؟ 
 و١ف ٚعذٔب ٘زٖ اٌّغبؽخ؟ ث٩ّؽظخ سلُ ػؾشاد ا٨٢ف أ٨ٚ

 ٌٛ ٔش٠ذ ا٢ْ رؾذ٠ذ صبٟٔ صُ صبٌش ِغبؽخ، ِبرا ٔفؼً؟
ِب ٟ٘ صبٟٔ ِغبؽخ؟ ِب ٟ٘ صبٌش ِغبؽخ؟ ِب ٟ٘ أفغش 

 ِغبؽخ؟
 : أوزت وً اٌّغبؽبد ِشرجخ رٕبص١ٌب

86105>78870>66415>54573>20986>12192 
: انسىفهخ وانزأعٍظ

٠قً اٌٝ اوزؾبف ىش٠مخ ِمبسٔخ ا٤ػذاد صٕبئ١ب أٚ عّبػ١ب ثزشو١ض 
 ػٍٝ اٌّشارت ا١ٌغشٜ فٟ اٌّمبَ ا٤ٚي

 : يشزهخ االَدبص

 :لبسْ ث١ٓ وً ػذد٠ٓ ِّب ٠ؤرٟ. 1
           

91764 > 66971 ... 35840 > 25840 ... 44320 < 46320  

 69777 - 12543 - 69341 - 98633 - 21543 سرت ا٤ػذاد ا٢ر١خ رٕبص١ٌب. 2
         

12543 > 21543 > 69341 > 69777 > 98633  

 أدسط ا٤ػذاد ا٢ر١خ فٟ اٌؾش٠و. 3
 

 
53001 - 53820 - 71000 

     

71000 70560 53820 53001 28560 

رؼهًذ  
 أسلبَ، أثذأ فٟ ِمبسٔخ ِشرجخ ػؾشاد ا٨٢ف صُ أٔضي اٌٝ ثم١خ 5ٌّمبسٔخ ػذد٠ٓ ِىٛٔبْ ِٓ 

 اٌّشارت رذس٠غ١ب

يشزهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕغض اٌزّبس٠ٓ 
فشد٠ب 

.  فٟ اٌؾقخ اٌضب١ٔخ61ؽً اٌزّبس٠ٓ ؿ : انزًشٌ
 سرت رقبػذ٠ب أٚ رٕبص١ٌب وً ِغّٛػخ أػذاد. 2 لبسْ ث١ٓ وً ػذد٠ٓ. 1
 أوزت وً ػذد فٟ ِىبٔٗ صُ أؽذد اٌغبثك ٚا٩ٌؽك ٌىً ػذد. 3

 اثؾش ػٓ اٌؼذد اٌّٛفٛف ؽغت اٌؾشٚه اٌّزوٛسح. أثؾش

انزذسٌت 
و 

 االعزثًبس

 رخقـ اٌؾقخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبس٠ٓ ػٍٝ دفزش ا٤ٔؾيخ: ٩ِؽظخ
  



  24انذسط  فً يسالد انقُبػخ انزمهٍذٌخ: انًمغغ انثبنث انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 ا٤ػذاد ٚاٌؾغبةانًٍذاٌ 
 99999ِززب١ٌخ ا٤ػذاد اٌٝ انُؾبط 

 د45انًذح 
 انسقخ 

ا٤ٌٛاػ، وشاط اٌّؾبٌٚخ  انىعبئم

 
انهذف 

 انزؼهًً
 ٠99999ذسط أػذاد مّٓ ِززب١ٌخ أػذاد اٌٝ 

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

 ٠ؾً ِؾى٩د ثبعزؼّبي ا٤ػذاد ا٤فغش ِٓ
 ٚػ١ٍّبد اٌغّغ ٚاٌيشػ ٚاٌنشة 100000

٩٠ؽظ ٠ٚىزؾف، ٠زؾمك ِٓ فؾخ إٌزبئظ انمٍى 
٠ٚقبدق ػ١ٍٙب، ٠غزؼًّ اٌزش١ِض اٌؼبٌّٟ 

 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى

٠ؾغت ٠ٚشوت 
أػذاد ثقٛسح 

 فؾ١ؾخ

انسغبة انزهًُ 

  مّٓ ِغبي ِؾذد50ِيبٌجخ اٌز١ِ٩ز ثبوّبي إٌز١غخ اٌٝ أؽذ ِنبػفبد اٌؼذد  
700+…. = 1000 ، 450+…. = 1000 ، ….+150= 1000 ، 100+…. = 1000 

يشزهخ 
 االَغالق

٠مشأ اٌٛمؼ١خ 
٠ٚفُٙ ِفشدارٙب 

 
 
 

٠زؼشف ػٍٝ 
ِخزٍف ىشق 

ؽً ِؾىٍخ ِب 
 
 
 

٠شالت ٔغك 
اٌّززب١ٌخ ٠ٚغذ 
 ِمذاس اٌخيٛح

 
 
 

٠خزبس ػٕبفش 
اٌّززب١ٌخ اٌزٟ 
 رؾمك اٌؾشه

 
 
 

٠غغذ ِؼبسفٗ 
ثيش٠مخ فؾ١ؾخ 

 
 
 

٠غزٕزظ ِفَٙٛ 
اٌّززب١ٌخ 

ٚأٔٛاػٙب ٚو١ف١خ 
 رؾم١مٙب

: يشزهخ انزسفٍض
  دْٚ وزبثخ وبًِ عذٚي اٌنشة9 اٌٝ ٠2شاعغ اٌز١ٍّز ثب٤ٌٛاػ ِنبػفبد ا٤ػذاد ِٓ 

أكزؾف فمشح 

  ثؼذ اػبدح وزبثزٙب ػٍٝ اٌغجٛسح ٚرّض١ً 91اٌّؾذدح فٟ ففؾخ ؽشػ ٔـ اٌٛمؼ١خ 
 اٌؾىً 

اٌٜه اٌؾىً اٌزبٌٟ، ا٥ِ اٌجيبلبد ِٓ خ٩ي اٌمش٠قبد، ثؾ١ش رؾبفظ ػٍٝ ٔغك ا٤ػذاد 
 اٌّززبثؼخ، صُ ٌْٛ ا٤ػذاد فٟ اٌمش٠قبد ثٕفظ ٌْٛ اٌجيبلبد

 اإلخشاءاد

 ٨ؽظ ِززب١ٌخ ا٤ػذاد اٌضسلبء ؟ 
 10000؟ (ا٤عبط)ِب ٘ٛ ِمذاس اٌخيٛح 

 ً٘ ٠ٛعذ أػذاد أخشٜ رؾمك ٘زٖ اٌخيٛح
اوزجٙب ػٍٝ اٌؾش٠و صُ لُ ثز٠ٍٕٛٙب ثب٤صسق 

 (عّبػ١ب أٚ ثب٤فٛاط)
 ِبرا ر٩ؽظ؟ ً٘ ٟ٘ ِزضا٠ذح أٚ ِزٕبلقخ؟

٨ؽظ اٌّززب١ٌخ اٌخنشاء، ِب ٟ٘ ا٤ػذاد 
 .اٌزٟ عزؾمك رٌه؟ الشأ٘ب

 200وُ ِمذاس ٘زٖ اٌخيٛح؟ 
 200 أٚ رٕمـ ة200ً٘ ٟ٘ رض٠ذ ة

 ِب ٟ٘ ا٤ػذاد اٌزٟ ٠ّىٕٙب رؾم١ك ٘زٖ اٌّززب١ٌخ؟
 لُ ثز٠ٍٕٛٙب ثب٤خنش ثؼذ وزبثزٙب ػٍٝ اٌؾش٠و

 ٨ؽظ اٌّززب١ٌخ اٌجشرمب١ٌخ
 اوزت ا٤ػذاد ػٍٝ اٌؾش٠و ٌٚٛٔٙب فٟ اٌمش٠قبد

 ِب ِمذاس ٘زٖ اٌخيٛح؟ ِزضا٠ذح أَ ِزٕبلقخ؟
: انسىفهخ وانزأعٍظ

٠فُٙ اٌز١ٍّز ِغضٜ ِززب١ٌخ ا٤ػذاد ِٓ خ٩ي اخز١بس اٌؼذد اٌزٞ ٠ٕبعت اٌخيٛح اٌّؾبس ا١ٌٙب 
 أٚ ٠ؾذد اٌخيٛح ثٕبء ػٍٝ فبسق وً ػذد٠ٓ ِززب١١ٌٓ

 : يشزهخ االَدبص

 و١ٍِٛزش، ا١ٌَٛ ٟ٘ فٟ ػذاد ٠15000غ١ش فبؽت اٌغ١بسح ص٠ذ اٌّؾشن وٍّب عبس . 1
، ٨ؽظ ؽش٠و رغ١١ش اٌض٠ذ صُ أوٍّٗ ثٕبء 92000

 ػٍٝ اٌخيٛح
 ً٘ ٠غت ػ١ٍٗ رغ١١ش ص٠ذ اٌّؾشن ا١ٌَٛ؟ ٌّبرا؟

 أوًّ وً ِززب١ٌخ ِٓ اٌّززب١ٌبد ا٢ر١خ، ٚؽذد ِمذاس اٌخيٛح فٟ وً ِشح. 2

.............. .............. .............. .............. 70200 70100 
 

.............. .............. 15000 .............. .............. 12000 
 

.............. 99995 .............. .............. .............. 99991  
رؼهًذ  

٦ٔغبص ِززب١ٌخ ِٓ ا٤ػذاد، أؽغت ِمذاس اٌخيٛح ث١ٓ وً ػذد٠ٓ ٚأؽبفظ ػٍٝ ٘زا 
  لذ رىْٛ ٘زٖ اٌّززب١ٌخ ِزضا٠ذح أٚ ِزٕبلقخ. اٌّمذاس

يشزهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕغض اٌزّبس٠ٓ 
فشد٠ب 

.  فٟ اٌؾقخ اٌضب١ٔخ62ؽً اٌزّبس٠ٓ ؿ : انزًشٌ
 أرُّ ِززب١ٌخ وً ؽش٠و ؽغت اٌؾشٚه اٌّٛفٛفخ. 1
 أوًّ ِٕزٛعبد اٌٍّجٕخ مّٓ ؽش٠و ؽغبثٟ. 2
 افُٙ ٔغك اٌّززب١ٌخ صُ اخزش ا٤ػذاد اٌزٟ ٚاوزجٙب ػٍٝ اٌؾش٠و. 3

 (600)أوًّ ِززب١ٌخ ا٤عؼبس ؽغت ا٤عبط . أثؾش

انزذسٌت 
و 

 االعزثًبس

  رخقـ اٌؾقخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبس٠ٓ ػٍٝ دفزش ا٤ٔؾيخ: ٩ِؽظخ



  25انذسط  فً يسالد انقُبػخ انزمهٍذٌخ: انًمغغ انثبنث انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 اٌّمبد٠ش ٚاٌم١بطانًٍذاٌ 
 (1)ل١بط ِذد انُؾبط 

 د45انًذح 
 انسقخ 

ا٤ٌٛاػ، وشاط اٌّؾبٌٚخ  انىعبئم

 
انهذف 

 انزؼهًً
٠زؼٍُ أؽذاصب ٠ٚغزؼًّ اٌٛؽذاد إٌّبعجخ 

 (اٌغبػخ ٚاٌذل١مخ)
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
 ٠ؾً ِؾى٩د ثبعزؼّبي ا٤ػذاد ا٤فغش ِٓ

 ٚػ١ٍّبد اٌغّغ ٚاٌيشػ ٚاٌنشة 100000
٩٠ؽظ ٠ٚىزؾف، ٠زؾمك ِٓ فؾخ إٌزبئظ انمٍى 

٠ٚقبدق ػ١ٍٙب، ٠غزؼًّ اٌزش١ِض اٌؼبٌّٟ 
 

 انًشازم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُؾبط انًمزشذ انزمىٌى
٠ىزت أػذادا 

خّبع١خ ثٕبء 
ػٍٝ ػذح 

 ِؼي١بد

انسغبة انزهًُ 
  ِٓ خ٩ي أعئٍخ٠100000جؾش ػٓ ػذد أفغش ِٓ 

  أسلب5َ أسلبَ، أوزت أوجش ػذد ِىْٛ ِٓ 5أوزت أفغش ػذد ِىْٛ ِٓ 
  أسلبَ وً أسلبِٗ صٚع١خ، أوزت ػذدا آخش وً أسلبِٗ فشد٠خ5أوزت ػذدا ِٓ 

يشزهخ 
 االَغالق

٠مشأ اٌٛمؼ١خ 
٠ٚفُٙ ِفشدارٙب 

 
 
 

٠زؼشف ػٍٝ 
ِخزٍف ىشق 

ؽً ِؾىٍخ ِب 
 
 

٠ىزؾف 
أعبع١بد 

اٌغبػخ 
 اٌزٕبظش٠خ

 
 
 

٠مشأ اٌغبػخ 
 ثؾىً فؾ١ؼ

 
 
 

٠شثو ث١ٓ 
اٌغبػخ 

اٌزٕبظش٠خ 
 ٚاٌشل١ّخ

 
 
 

٠يجك ِب رؼٍّٗ 
فٟ ا٠غبد 

 ؽٍٛي

: يشزهخ انزسفٍض
 :٠شاعغ ِغ اٌز١ِ٩ز ىش٠مخ لشاءح اٌغبػخ ٚاٌزٟ رُ اٌزيشق ا١ٌٙب فٟ اٌؼبَ اٌّبمٟ

 22:22، 20:06، 8:15، 5:10: الشأ اٌغبػخ ا٢ر١خ
أكزؾف فمشح 

  ثؼذ اػبدح وزبثزٙب ػٍٝ اٌغجٛسح ٚرّض١ً 92اٌّؾذدح فٟ ففؾخ ؽشػ ٔـ اٌٛمؼ١خ 
 اٌؾىً 

: أِغىذ ١ٌٍٝ عبػخ إٌّضي ٚثذأد رذ٠ش فٟ اٌؼمبسة، ف٩ؽظذ ػذح ٩ِؽظبد ٚلبٌذ ٌٕب
 ػٕذِب ٠ٕزمً اٌؼمشة اٌقغ١ش ث١ٓ سل١ّٓ ِززبثؼ١ٓ ٠ىًّ اٌؼمشة اٌىج١ش دٚسح وبٍِخ

 اٌٝ ِبرا ٠ؾ١ش اٌؼمشة اٌقغ١ش؟
 اٌٝ ِبرا ٠ؾ١ش اٌؼمشة اٌىج١ش؟

 ِب ٟ٘ ِذح أزمبي اٌؼمشة اٌقغ١ش ث١ٓ سل١ّٓ ِززب١١ٌٓ؟
  ِب ٟ٘ اٌّذح ا٩ٌصِخ ٌىٟ ٠ىًّ اٌؼمشة اٌىج١ش دٚسح وبٍِخ؟

 اإلخشاءاد
 ُِ رزىْٛ اٌغبػخ؟ ِٓ ٠ذٚس ثغشػخ، اٌؼمشة اٌىج١ش أَ اٌقغ١ش؟

 ا٨َ ٠ؾ١ش اٌؼمشة اٌىج١ش؟ ٚا٨َ ٠ؾ١ش اٌؼمشة اٌقغ١ش؟
 و١ف ٔؾغت ػذد اٌذلبئك فٟ وً ِشح؟ 

ِبرا ٚعذد ١ٌٍٝ؟ ٚعذد أْ اٌؼمشة اٌىج١ش ٠ذٚس دٚسح وبٍِخ 
 ؽزٝ ٠ٕزمً اٌؼمشة اٌقغ١ش ِٓ عبػخ ٌغبػخ

 ؟(اٌىج١ش)ارْ فٟ عبػخ ٚاؽذح، وُ ٠ذٚس ػمشة اٌذلبئك 

  ٠غزخٍـ اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌغبػبد ٚاٌذلبئك ثؼذ رغش٠ت
 .ػٍٝ عبػخ ؽم١م١خ ٩ِٚؽظخ دٚساْ اٌؼمشة اٌىج١ش دٚسح وبٍِخ

 1h=60min  دل١مخ60ِبرا ٔمٛي؟ عبػخ ٚاؽذح ف١ٙب 
 h …..min.…ِب ٘ٛ رٛل١ذ اٌغبػخ اٌّمبثٍخ؟ ٨ؽظ ٚأوًّ 

  ٠غزخذَ اٌز١ٍّز اٌغبػخ إٌّغضح فٟ فزشح اٌزشث١خ اٌف١ٕخ ٠ٚؾذد اٌٛلذ إٌّبعت
 .ثؼذ روشٖ ِٓ لجً اٌّؼٍُ، أٚ وزبثزٗ ثبٌق١غخ اٌشل١ّخ

 12:30، 8:40 ، 4:20: مغ ػمبسة اٌغبػخ ثزٛل١ذ 
: انسىفهخ وانزأعٍظ

 .٠قً اٌٝ اوزؾبف اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌغبػخ ٚاٌذل١مخ ٚاٌٝ لشاءح اٌغبػخ عٛاء اٌزٕبظش٠خ أٚ اٌشل١ّخ
 : يشزهخ االَدبص

 ٚرٕزٟٙ ػٍٝ 10h30رجذأ ؽقخ اٌش٠بم١بد ػٍٝ اٌغبػخ . 1
 11h15اٌغبػخ 

اسعُ اٌؼمبسة فٟ وً اٌغبػخ ؽزٝ رؾ١شاْ اٌٝ ثذا٠خ ؽقخ 
 اٌش٠بم١بد ٚٔٙب٠زٙب

  ِب ٟ٘ ِذح ٘زٖ اٌؾقخ؟ اؽغت رٌه ثبعزؼّبي ػمبسة اٌغبػخ

أمً اٌؾىً ا٢رٟ ٚأوًّ إٌبلـ ثٕبء . 2
  ػٍٝ اٌغبػخ

رؼهًذ  
 ٚٔؾ١ش ٌٍذل١مخ h اٌشِضٔم١ظ اٌّذد ٚا٤صِٕخ اٌقغ١شح ثبٌذل١مخ ٚاٌغبػخ، فٕؾ١ش ٌٍغبػخ ة

 minثبٌشِض 

يشزهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕغض اٌزّبس٠ٓ 
فشد٠ب 

.  فٟ اٌؾقخ اٌضب١ٔخ63ؽً اٌزّبس٠ٓ ؿ : انزًشٌ
 ٨ؽظ اٌّضبي ٚأوًّ ًِء اٌخبٔز١ٓ فٟ وً ؽبٌخ. 1
 أوزت رٛل١ذ اٌجذا٠خ ٚإٌٙب٠خ ِٚذح اٌؼشك ٌٍؾقخ اٌزٍفض٠خ. 2
 أسعُ ػمبسة اٌغبػخ فٟ وً ٚلذ ٚاؽغت ِذح فزؼ اٌمبػخ. 3

 أؽغت ػذد اٌذلبئك فٟ وً عبػخ. أثؾش

انزذسٌت 
و 

 االعزثًبس

  رخقـ اٌؾقخ اٌضب١ٔخ ٌؾً اٌزّبس٠ٓ ػٍٝ دفزش ا٤ٔؾيخ: ٩ِؽظخ
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  04انذسط  انًمـغ انثبنث انغُخ انثبنثخ اثزذائً
ِزخدة أ١ٌٚش فٟ حٌْم١ذس انًٍذاٌ 

 ٚحٌْزخدحص
 طشر١ش اعال١ِشانُشبؽ 
 ِٓ أعّخء حهلل حٌلغٕٝ انذسط
 2 1ٚانحظخ 

 حٌغزٛسس، وظخد حٌظ١ٍّز انٕعبئم

 
انٓذف 

 انزؼهًً
٠ظْشف ٍّٝ رْل أعّخء حهلل ِْٚخ١ٔٙخ ٚفخثذس 

 حالعظْخٔش ٚحإل٠ّخْ رٙخ 
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠ْذد أسوخْ حإل٠ّخْ ٚلٛحّذ حإلعالَ ٠ٚزوش رْل 

 .أعّخء حهلل حٌلغٕٝ فٟ ٚم١ْخص ط١ٍّْش
حالّظضحص رخإلعالَ ٚحالٔظّخء حٌلنخسٞ ٚحٌلشؿ ٍّٝ انمٍى 

 أدحء حٌْزخدحص، ٚٔزز حٌْٕف ٚحٌظْخًِ رّغئ١ٌٚش

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى

٠غظشؿِ 
 ٍِِْٛخص 

 .٠ئِٓ حٌّغٍُ رغظش أؽ١خء: حٌغ١خق
 دسط أسوخْ حإل٠ّخْ؟: حٌغٕذ

 .ِخ ٟ٘ أسوخْ حإل٠ّخْ؟ ِخ ٘ٛ حٌشوٓ حٌؼخٟٔ؟ عُ ٌٟ رْل حٌّالثىش: حٌظ١ٍّْش

يشحهخ 
 االَـالق

٠مشأ حٌمقش 
٠ٚيٍِ ٍّٟ 

ِْٕخ٘خ 
 حالؿّخٌٟ

 
 

٠ٕخلؼ 
ِلظٜٛ حٌمقش 

ِٓ خالي 
 أعجٍش ِٛؿٙش

 
 

٠غظخٍـ 
حٌلىُ 

ٚحٌفٛحثذ 
 ٠ْٚذد٘خ

 
 

٠ٕـض حألٔؾيش 
رٕخء ٍّٝ 
 ِىظغزخطٗ

 
 
 
 

٠غظٕزو 
حٌخالفش 
رخالّظّخد 

ٍّٟ حألعجٍش 
 حٌّٛؿٙش

  حإلٔقخص ٌٍمقش رظّْٓ ٚلشحءس رٌه ِٓ لزً حٌظال١ِز66فظق حٌىظخد ؿ: انحظخ األٔنى
فٟ ١ٌٍش ِٓ ١ٌخٌٟ حٌؾظخء حٌزخسد، أفزض رٕضٌش رشد كخدس طغززض فٟ حسطفخُ دسؿش كشحسس 

ؿغّٟ، ٚوخٔض أِٟ حٌلْٕٛ رـخٔزٟ طٕخٌٕٟٚ حٌذٚحء، ٚطنِ ٠ذ٘خ ٍّٝ ؿز١ٕٟ ٚطذّٛ 
أر٘ذ حٌزؤط سد حٌٕخط، ٚحؽف أٔض حٌؾخفٟ، ال ... ٠خ سكّٓ... ٠خ كف١ٌ... ٠خ حهلل: "لخثٍش

وٕض طٕخد٠ٓ رىٍّخص : "، فٍّخ ؽف١ض لٍض ألِٟ"ؽفخء اال ؽفخإن، ؽفخء ال ٠غخدس عمّخ
  ".ٌُ أفُٙ ِْٕخ٘خ

 "ُْٔ: "لٍض" ٠خ وش٠ُ؟... أطمقذ ٠خ سكّٓ: "لخٌض
ٌمذ دّٛص حهلل أْ ٠ؾف١ه، ٚدّٛطٗ رؤعّخثٗ حٌلغٕٝ حٌظٟ أِشٔخ حهلل طْخٌٝ : "فمخٌض أِٟ

 :، ك١غ لخي طْخٌٝ"أْ ٔذّٖٛ رٙخ
 "ٔهلل االعًبء انحغُى فبدػِٕ ثٓب"

 :ٚلخي سعٛي حهلل فٍٝ حهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ
 "إٌ هلل رغؼخ ٔرغؼٍٍ اعًب، يئخ غٍش ٔاحذ، يٍ أحظبْب دخم اندُخ"

 ؽشف حٌىٍّخص حٌّزّٙش فٟ حٌمقش ٚحعظخالؿ حٌفٛحثذ 
 ىشف أعجٍش حخظزخس٠ش كٛي حٌّْٕٝ حٌْخَ ٌٍمقش: 

 رُ أف١ذ حٌٌٛذ؟ ِظٝ وخْ رٌه؟ 
 ِٓ ٚحعخٖ، ِخرح فٍْض حألَ؟

 ً٘ ٔفِ دّخء٘خ؟ ٌّخرح؟
 ِخ ٟ٘ حٌىٍّخص ح١ٌَّْش حٌظٟ لخٌظٙخ؟

 .ِٓ ىٍذ ِٕخ حٌذّخء رؤعّخء حهلل؟ ٘خص د١ًٌ رٌه
رُ أخزشٔخ حٌشعٛي فٍٝ حهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ؟ ً٘ طْشف رْنخ ِٓ 

 حألعّخء غ١ش حٌّزوٛسس؟
 ٌٝخالي حألعجٍش حٌّٛؿٙش ٠ظُ حٌٛفٛي رخٌّظ١ٍّْٓ ا ِٓ: 

 ٗهلل طغْش ٚطغ١ْٓ حعّخ، طقف َّّظٗ ٚلذسط 
 ٠ّىٕٕخ حٌذّخء رؤعّخء حهلل حٌلغٕٝ ٚحالعظْخٔش رٙخ 
 حهلل لش٠ذ ِٓ ّزخدٖ ٠ش٠ذ ٌُٙ حٌخ١ش ٚحٌٕـخس 

 ٠ظيشق حٌظ١ٍّز ٌٍٕؾخه حٌّٛحٌٟ ٌظؼز١ض رْل حٌّفخ١ُ٘ ٚطمذ٠ش ِذٜ حعظ١ْخرٙخ
 :أَشـخ انزؼهى

  :أسثؾ ثٍٍ كم اعى يٍ أعًبء اهلل رؼبنى ٔيؼُبِ .1

 ٠غفش رٔٛد ّزخدٖ *  * حٌشصحق

 ٠شصق حٌٕخط رغ١ش كغخد *  * حٌشكّٓ

 وؼ١ش حٌشكّش *  * حٌغفٛس

 ٠لفٌ حٌْزخد *  * حٌلف١ٌ

 طقل١ق ؿّخّٟ ٚفشدٞ ٌٍٕؾخه ٚحعظخالؿ حٌْزش
 :حٌْٛدس ٌٍغٕذ حٌشث١غٟ ِٕٚخلؾظٗ ٌٍٛفٛي اٌٝ حٌخالفش ح٢ط١ش
 هلل طغْش ٚطغْْٛ حعّخ، رْنٙخ ففخص طذي ٍّٝ َّّش حهلل

 :ِٓ أعّخء حهلل
حٌىش٠ُ ٚ٘ٛ وؼ١ش حٌْيخء ٚحإلكغخْ، ف١شصق حٌـ١ِّ رغ١ش كغخد، ٚحٌغفٛس حٌزٞ ٠غفش حٌزٔٛد ٌّٓ 

 ٔذَ ٚطخد، ٚحٌشكّٓ وؼ١ش حٌشكّش

يشحهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕـض حألٔؾيش 
٠ٚغظشؿِ 

 حٌخالفش

 :انحظخ انثبٍَخ
 (67ؿ)٠خظخس حالعُ حٌّٕخعذ ِٓ أعّخء حهلل حٌلغٕٝ . 1
 (68ؿ)٠قً ر١ٓ حالعُ ٚحٌقفش حٌّٕخعزش ٌٗ . 2
 (68ؿ)٠غظخشؽ رْل أعّخء حهلل ِٓ عٛسس حٌفخطلش . 3
 (68ؿ)٠شعُ ؽـشس ٌزْل أعّخء حهلل حٌلغٕٝ . 4

رذسٌت 
 ٔ

 اعزثًبس

 طخقـ حٌلقش حٌؼخ١ٔش إلٔـخص حٌظيز١مخص 

  



  01انذسط  انثبنث انًمـغ  انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 حٌل١خس حٌذ٠ّمشحى١ش ٚحٌّئعغخص انًٍذاٌ 
 طشر١ش ِذ١ٔشانُشبؽ 
 حٌل١خس فٟ حٌمغُ انذسط
 2 1ٚانحظخ 

 وظخد حٌظ١ٍّز، فٛس ٚف١ذ٠ٛ٘خص انٕعبئم

 
 ٠ظْشف ٍّٝ آدحد حٌظْخ٠ؼ ِِ غ١شٖ فٟ حٌمغُ ٚحٌز١ض انٓذف

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠ظقشف فٟ ك١خطٗ ح١ِٛ١ٌش طقشفخص طُٕ ّٓ حكظشحَ 
 حٌغ١ش، ٚحٌمذسس ٍّٝ طلًّ ِغئ١ٌٚش أفْخٌٗ

٠ىظؾف عزً حكظشحَ حٌغ١ش، ٠ٚئدٞ ٚحؿزخطٗ ٔلٛ ٔفغٗ انمٍى 
 ٚح٢خش٠ٓ، ٠ٚغخُ٘ فٟ حٌّٙخَ حٌّؾظشوش

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى

٠ـ١ذ ّٓ 
 حألعجٍش 

  ٠ذسط حٌظ١ٍّز ؽٙٛسح ِِ ِـّّٛش ِٓ حٌضِالء حٌزٞ ٠مخعّٛٔٗ ٔفظ حأل٘ذحف:انغٍبق
 ٚحلِ حٌظ١ٍّز ِٚىظغزخص حٌْخَ حٌّخمٟ :انغُذ

 عُ رْنخ ِّٓ ٠ؾخسوٛٔه حٌمغُ؟ ً٘ طْخٚٔض ُِْٙ فٟ ًّّ ِخ؟ :انزؼهًٍخ

يشحهخ 
 االَـالق

٠غظزوش ٠ْٚذد 
. ِٕخعزخص

 
 

 
٠مشأ حٌمقش 
٠ٕٚخلؼ 
ِلظٛح٘خ 

 
 

 
٠ْزش ّٓ حٌقٛس 
رٕخء ٍّٝ ِخ 
حوظغزٗ ِٓ 

 دسٚط
 
 
 

٠ظْشف ٍّٝ 
ِفَٙٛ حٌظ١١ّض 
 مذ حألؽخخؿ

 
 
 

٠ىظؾف كك 
حٌّْٛل١ٓ 

ٚحٌغشرخء فٟ 
 حٌل١خس ٚحٌظْخًِ

 
 

 
٠غظخٍـ 

خالفش رغ١يش 
٠ْٚظض رخٌغظٗ 

 :انزؼشع نهٕػؼٍخ االَـاللٍخ
رخالكظىخن ِِ صِالثه فٟ حٌّذسعش ٚفٟ حٌمغُ، طظْشك اٌٝ 

 .ِٛحلف وؼ١شس طَٙش ِذٜ لذسطه ٍّٟ حٌظى١ف ِْٙخ
  ِخ ٟ٘ ٘زٖ حٌّٛحلف؟
 و١ف ٠ـذ أْ طظقشف؟

 و١ف طظلًّ ِغئ١ٌٚش ٔظخثؾ طقشفخطه؟
:  ألشأ ٔأالحظ

  30ِيخٌزش حٌّظ١ٍّْٓ رفظق وظخد حٌظشر١ش حٌّذ١ٔش ؿ 
 ٗلشحءس حٌٕـ حٌّشحفك ٌٍغٕذ ِٚيخٌزش رْل حٌظال١ِز رمشحءط  :

ٔٛسس ط١ٍّزس ِٙزرش ِٚـظٙذس، ٠لزٙخ صِالإ٘خ ٟٚ٘ أ٠نخ، 
لذِض اٌٝ حٌّذسعش رحص . ١ْ٠ٚؾْٛ ك١خس طؾزٗ ك١خس حألعشس

٠َٛ ٚلذ أف١زض رىغش فٟ ٠ذ٘خ، ٌُٚ طْذ طغظي١ِ حٌىظخرش، 
فؤفزلض ص١ٍِظٙخ أفشحف طىظذ ٌٙخ دسٚعٙخ وً ٠َٛ كظٝ ؽف١ض، 
ألٔٙخ طْشف ل١ّش حٌظْخْٚ، ٚطٍُْ أْ حٌل١خس فٟ حٌّذسعش طؾزٗ 

 .حٌل١خس فٟ حٌز١ض
  حٌغٕذ ػُ حإلؿخرش ّٓ حألعجٍش٠ٚمشأ٠ْٚالكٌ حٌّظٍّْْٛ حٌقٛس  :

 أَٔش ١ٌذ ٔٛسس، ِخ رٙخ؟ ً٘ طغ١زض ّٓ حٌّذسعش؟ ٌّخرح؟ ٌٛ وٕض ِىخٔٙخ ِخرح طفًْ؟
 و١ف ٟ٘ حٌْاللش ر١ٓ ٔٛسس ٚصِالثٙخ؟
 و١ف عخّذص أفشحف ص١ٍِظٙخ؟ ٌّخرح؟

 رّخرح ؽزٙض أفشحف حٌل١خس فٟ حٌّذسعش؟
 الكٌ حٌقٛس ح٢ط١ش: 

  
 

 ؟3 ٚ 1ّالَ طذي حٌقٛسط١ٓ 
 طذي ٍّٝ حّظٕخء حٌظال١ِز رَٕخفش لغُّٙ

 ٌّخرح؟
ألْ ٘زح حٌّىخْ ٔمنٟ ف١ٗ أىٛي ٚلض 

 ٚٔظٍُْ ف١ٗ، ٌٙزح ٠ـذ أْ ٠ىْٛ ١َٔفخ

 ؟4 ٚ 2ّٚالَ طذي حٌقٛسطخْ 
طذٌٕخ ٍّٝ ِغخّذس حٌضِالء 

 ٌزْنُٙ حٌزْل
 و١ف طغخّذ صِالءن؟

رٕمً حٌذسٚط، رخًٌّْ فٟ أفٛحؽ، 

 ...ربّيخء حأللالَ ٚحألٚسحق

 ُّ طْزش ٘زٖ حٌقٛس؟
طْزش ّٓ كذ حٌظ١ٍّزس 

 ٌٍّّْظٙخ
 ٌّخرح؟

ألٔٙخ ِؼً أِٙخ، 

 طٍّْٙخ ٚطشر١ٙخ

  خالي ِخ عٍف، ٠ظُ ر١ّْش حألعظخر حٌٛفٛي اٌٝ حٌخالفش ٚطذ٠ٕٚٙخ ٍّٝ وشحط حٌظشر١ش ِٓ
 (أٞ خالفش أخشٜ ٠شح٘خ حٌٍُّْ ِٕخعزش ٌظال١ِزٖ)حٌّذ١ٔش ٌّشحؿْظٙخ الكمخ 

:  رؼهًذ

لغّٟ ِؼً ِٕضٌٟ، ٍِّْٟٚ ِؼً أرٟ، ٍِّْٚظٟ ِؼً أِٟ، ٚصِالثٟ ِؼً اخٛطٟ، ٔظٍُْ 
 ِْخ ٍْٚٔذ ِْخ، ٚٔظْخْٚ ؿ١ّْخ ٌٕلخفٌ ٍّٝ لغّٕخ

يشحهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

٠غظ١ْذ ِخ 
طٍّْٗ ٠ٚؼزض 

ِْخسفٗ 

:  انحظخ انثبٍَخ
: أَدض

  ِأِخَ حٌظقشف حٌقل١ق ٚ  (√)أم(x) أِخَ حٌظقشف حٌخخىت 

  ُآوً فٟ حٌمغ  أطٕخفظ ِِ صِالثٟ ٍّٝ حإلؿخرش  ٟأطؾخؿش ِِ صِالث
  ٍِّْٟ َأكظش  ُأعخُ٘ فٟ َٔخفش حٌمغ  أوظذ ٍّٝ حٌيخٌٚش
 ُأٔخَ فٟ حٌمغ   

:  أديح رؼهًبرً
 حلظشف ١ٍّه ص١ٍِه كٍّش ط١َٕف ٚطض١٠ٓ ٌٍمغُ، فخٔمغّظُ أفٛحؿخ ٚ طمخعّظُ حألّّخي؟

 .طىٍُ فٟ رنْش أعيش ّّخ سأ٠ظٗ ّٚٓ ِّٙظه فٟ ٘زٖ حٌلٍّش

انزذسٌت ٔ 
 االعزثًبس

 
  



  02انذسط  انثبنث انًمـغ  انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 حٌل١خس حٌذ٠ّمشحى١ش ٚحٌّئعغخص انًٍذاٌ 
 طشر١ش ِذ١ٔشانُشبؽ 
 آدحد حٌىالَ انذسط
 2 1ٚانحظخ 

 وظخد حٌظ١ٍّز، فٛس ٚف١ذ٠ٛ٘خص انٕعبئم

 
٠ظذسد ٍّٝ كغٓ حٌظخخىذ ِِ حٌغ١ش ٚكغٓ  انٓذف

 حالعظّخُ ٌُٙ
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠ظقشف فٟ ك١خطٗ ح١ِٛ١ٌش طقشفخص طُٕ ّٓ حكظشحَ 

 حٌغ١ش، ٚحٌمذسس ٍّٝ طلًّ ِغئ١ٌٚش أفْخٌٗ
٠ىظؾف عزً حكظشحَ حٌغ١ش، ٠ٚئدٞ ٚحؿزخطٗ ٔلٛ ٔفغٗ انمٍى 

 ٚح٢خش٠ٓ، ٠ٚغخُ٘ فٟ حٌّٙخَ حٌّؾظشوش

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى

٠ـ١ذ ّٓ 
 حألعجٍش

 أكظشَ ح٢خش٠ٓ ِّٙخ وخٔض أؽىخٌُٙ ٌٚغخطُٙ ٚد٠خٔخطُٙ :انغٍبق
 دسط أطْخ٠ؼ ِِ ح٢خش ٚأطمزٍٗ :انغُذ

 ف١ُ ٠خظٍف حٌٕخط؟ ً٘ ٘زح حالخظالف ٠فغذ حٌْاللخص ر١ٓ حٌٕخط؟ :انزؼهًٍخ

يشحهخ 
 االَـالق

٠غظزوش ٠ْٚذد 
. ِٕخعزخص

 
 

 
٠مشأ حٌمقش 
٠ٕٚخلؼ 
ِلظٛح٘خ 

 
 

 
٠ْزش ّٓ حٌقٛس 
رٕخء ٍّٝ ِخ 
حوظغزٗ ِٓ 

 دسٚط
 
 
 

٠ظْشف ٍّٝ 
ىشق حٌّلخدػش 

حٌظٟ ٠مش٘خ 
 حٌذ٠ٓ

 
 
 

٠غظخٍـ 
خالفش رغ١يش 

٠ْٚظض رخٌغظٗ 

:  انحظخ األٔنى
 و١ف طل١ٟ صِالءن فزخكخ؟ ٌّخ ٠ظىٍُ ص١ٍِه ِخرح ٠ـذ ١ٍّه؟ 

:  ألشأ ٔأالحظ
  32ِيخٌزش حٌّظ١ٍّْٓ رفظق وظخد حٌظشر١ش حٌّذ١ٔش ؿ 
 ٗلشحءس حٌٕـ حٌّشحفك ٌٍغٕذ ِٚيخٌزش رْل حٌظال١ِز رمشحءط  :

ٚٔلٓ ٔظخرِ كقش طٍفض٠ش، فـؤس ىٍذ أرٟ طغ١١ش حٌّليش رلـش 
ِخ : فغؤٌظٗ لخثال. أْ أىشحف حٌلٛحس ٌُ ٠ٍظضِٛح رآدحد حٌىالَ

  ٟ٘ آدحد حٌىالَ ٠خ أرٟ؟
  ٠ـ١زْٛ حٌغٕذ ػُ ٠ٚمشأ٠ْٚالكٌ حٌّظٍّْْٛ حٌقٛس ّٓ 

: حألعجٍش
 ِخرح ىٍذ حألد ِٓ حرٕٗ؟ ِخرح وخْ أفشحد حألعشس ٠فٍْْٛ؟
 ِخرح وخْ ٠ـذ ٍّٝ حٌّؾخسو١ٓ فٟ حٌلقش؟ ٌّخرح أسحد حألد طزذ٠ً حٌّليش؟

 الكٌ حٌقٛس ح٢ط١ش: 

 
  

 ِخرح ٠لذع فٟ حٌقٛسس؟
 ٌّخرح حٌظضَ حٌظال١ِز حٌقّض؟

 3 ٚ 2الكٌ حٌقٛسط١ٓ 
 أ٠ّٙخ طفنً؟ ٌّخرح؟

 ّالَ ٠ذي ٘زح حٌظقشف؟
 ً٘ طمزٍٗ؟

 ٠ظيشق ٌَٕشس حٌذ٠ٓ حإلعالِٟ ٌٍّلخدػش ٚحٌّـخدٌش حٌلغٕش 
 ٍّّٕخ حٌمشآْ فٓ حٌلٛحس؟ ً٘ طْشف آ٠ش؟ ً٘ 
 ٌٝلخي حهلل طْخ: 

ًَ َأْحَسُه ۚ ِإنَّ َربََّك ُهَى َأْعَلُم ِبَمه َضلَّ َعه َسِبٍِلِه ۖ َوُهَى  َسِبٍِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِت ِإَلىٰ اْدُع َواْلَمْىِعَظِت اْلَحَسَنِت ۖ َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتً ِه

 َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِدٌَه

  خالي ِخ عٍف، ٠ظُ ر١ّْش حألعظخر حٌٛفٛي اٌٝ حٌخالفش ٚطذ٠ٕٚٙخ ٍّٝ وشحط حٌظشر١ش ِٓ
 (أٞ خالفش أخشٜ ٠شح٘خ حٌٍُّْ ِٕخعزش ٌظال١ِزٖ)حٌّذ١ٔش ٌّشحؿْظٙخ الكمخ 

: رؼهًذ

٠ـذ أْ أٌظضَ رآدحد حٌىالَ، ٚأخظخس أكغٓ حألٌفخً أػٕخء ِخخىزش حٌٕخط، ٚأسد ٍّٝ ِخ أعّْٗ 
 .رؤدد ٌٚزخلش

يشحهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

٠غظ١ْذ ِخ 
طٍّْٗ ٠ٚؼزض 

ِْخسفٗ 

:  انحظخ انثبٍَخ
: أَدض

  ِأِخَ آدحد حٌىالَ ِّخ ٠ٍٟ (√)أم: 
 أطـٕذ حٌؼشػشس-  أسفِ فٛطٟ ألفشك سأ٠ٟ
 أٌظضَ حٌٙذٚء ٚأرظغُ أػٕخء حٌىالَ-  أطْمً ٚأفىش لزً حٌىالَ

 أخظخس أكغٓ حألٌفخً أػٕخء حٌىالَ
:  أديح رؼهًبرً

 أٔمً ٚأفٕف حٌـًّ كغذ حٌـذٚي 
 أوْٛ ِظغخِلخ ِِ اخٛطٟ ٚؿ١ِّ أفشحد أعشطٟ

 أّفٛ ّٓ صِالثٟ ّٕذِخ ٠خيجْٛ فٟ كمٟ
 أطْخْٚ ِِ صِالثٟ ف ٠لفٌ َٔخَ حٌمغُ

 أطْخْٚ ِِ اخٛطٟ ٍّٝ َٔخفش حٌز١ض
 أّظزس ِٓ أخظٟ اْ أخيؤص فٟ كمٙخ

  ال أكمذ ٍّٝ أرٟ ّٕذِخ ٠ئدرٕٟ

انزذسٌت ٔ 
 االعزثًبس

  



  1انذسط  انًٍذاٌ انثبنث انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 حٌغىخْ ٚحٌظ١ّٕش انًٍذاٌ
 ؿغشحف١خ انُشبؽ

 ّٕخفش حٌز١جش حٌّل١ٍش انًٕػٕع
 د45انًذح 

 وظخد حٌظ١ٍّز، فٛس ِّٕٛش انٕعبئم

 
انٓذف 

 انزؼهًًٍ
٠زوش رْل ّٕخفش حٌز١جش حٌش٠ف١ش ٚرْل ّٕخفش حٌز١جش 

 حٌّذ١ٔش ٚأػش وً رٌه فٟ ك١خس حإلٔغخْ

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠مّذس حًٌّْ حٌّٕظؾ رْذ أْ ١ّّ٠ض ر١ٓ ِخ ٘ٛ ىز١ْٟ 
 .ٚرؾشٞ فٟ حٌّؾٙذ حٌش٠فٟ ٚحٌلنشٞ

حالّظضحص رخٌٛىٓ ِْٚشفش كذٚدٖ ٚطُٕٛ ِْخٌّٗ، ٚحٌظْشف انمٍى 
 ٍّٝ طنخس٠غٗ ِٚل١يٗ ٚػمخفخطٗ

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى

٠غظًٙ ِفَٙٛ 
ح١ٌّذحْ 

رخالىالُ ٍّٝ 
حٌفٛحسق ر١ٓ 

حٌّذ٠ٕش ٚحٌش٠ف 
فٟ ّذس 

 ِـخالص

 :انزؼشع نهٕػؼٍخ اإلَـاللٍخ
ارح وخٔض حألٔؾيش حٌّظّٕٛش حٌظٟ ٠مَٛ رٙخ حإلٔغخْ ِشطزيش رخٌز١جش حٌظٟ ١ْ٠ؼ : انغٍبق

 ف١ٙخ، فى١ف ٠ّىٕٕخ طٍز١ش كخؿخطٕخ حٌّخظٍفش دْٚ اكذحع آػخس عٍز١ش ٍّٝ حٌز١جش حٌّل١ٍش؟ 
 (85، 84ؿ)وظخد حٌظ١ٍّز: انغُذ

 ِخرح طؾخ٘ذ فٟ حٌقٛس؟: انزؼهًٍخ

 ِخرح طؾخ٘ذ فٟ حٌقٛسس ح١ٌّٕٝ؟
 ِخرح طؾخ٘ذ فٟ حٌقٛسس حٌؼخ١ٔش؟

 ِخ ٟ٘ حٌفشٚلخص ر١ٓ حٌقٛسط١ٓ فٟ ِـخي حٌظنخس٠ظ ٚحألّّخي؟

يشحهخ 

 االَـالق

٠يٍِ ٍّٝ 
ِخظٍف 

حألٔؾيش فٟ 
 حٌّذ٠ٕش

 
 
 

٠لذد فٛحثذ أُ٘ 
 حألٔؾيش

 
 

٠ظْشف ٍّٝ 
أُ٘ ّٕخفش 

 حٌز١جش حٌش٠ف١ش
 
 

٠ظْشف ٍّٝ 
رْل ّٕخفش 

 حٌز١جش حٌّذ١ٔش
 
 

٠زوش ١ِّضحص 
رْل حٌْٕخفش 

ٚآػخس٘خ فٟ 
 حٌز١جش

 
 
 
 
 
 
 
 

٠غظٕظؾ 
حٌخالفش 
 حٌّٕخعزش

 :رًٍٓذ
. ارح وخٔض حٌز١جش حٌظٟ ١ْٔؼ ف١ٙخ طظىْٛ ِٓ ّٕخفش ّذ٠ذس ِٚخظٍفش ِٓ ِٕيمش اٌٝ أخشٜ

 فّخ ٟ٘ ّٕخفش حٌز١جش فٟ حٌش٠ف ٚفٟ حٌّذ٠ٕش؟
 :(انجٍئخ انـجٍؼٍخ انًحهٍخ)اكزشبف 

 ِٚؾخ٘ذس حٌقٛس ٚلشحءس وً عٕذ ِٕٚخلؾظ86ٚ87ِٗيخٌزش حٌّظ١ٍّْٓ رفظق وظخد حٌـغشحف١خ ؿ  

    
 1حلشأ حٌغٕذ 

ِخ سأ٠ىُ فٟ ٘زح حٌىالَ 

 حٌّزُٙ؟

 2حلشأ حٌغٕذ 
 ً٘ وً ِخ ٠ل١و رٕخ ىز١ْٟ؟

 أروش رْل حٌْٕخفش حٌيز١ْ١ش؟

 3الكٌ حٌغٕذ 
 ً٘ حٌغخرخص ىز١ْ١ش؟

 ِخ طؤػ١ش٘خ ٍّٝ حإلٔغخْ؟ 

 4الكٌ حٌغٕذ 
 ِٚخرح ّٓ حٌّـخسٞ حٌّخث١ش؟

 ِخ طؤػ١ش٘خ ٍّٝ حإلٔغخْ؟

    
 1حلشأ حٌغٕذ 

 ِخ ٘ٛ حٌش٠ف؟
 رُ ٠ظ١ّض حٌٕؾخه ٕ٘خ؟

 2الكٌ حٌغٕذ 

 ِخ ُٔٛ ٘زٖ حٌظشرش؟
 ف١ُ طغظخذَ؟

 3الكٌ حٌغٕذ 

 و١ف ٟ٘ حٌّغخوٓ؟
 ً٘ طٛؿذ ِلالص؟ ٌّخرح؟

 4الكٌ حٌغٕذ 

 ِخ فخثذس رْل حٌلؾشحص؟
 ِخ حٌلؾشحص حٌظٟ طشرٝ؟

 :(انجٍئخ فً انًذٌُخ)اكزشبف 
 ِٚؾخ٘ذس حٌقٛس ٚلشحءس وً عٕذ ِٕٚخلؾظٗ 88ٚ89ِيخٌزش حٌّظ١ٍّْٓ رفظق وظخد حٌـغشحف١خ ؿ  

   
 1حلشأ حٌغٕذ 

 ِخ حعُ ٘زٖ حٌّذ٠ٕش؟
 رُ طظ١ّض ٘زٖ حٌّذ٠ٕش؟

 2الكٌ حٌغٕذ 

 رُ طظ١ّض حٌّذ٠ٕش؟
 ِخ ٠خخٌفٙخ ّٓ حٌش٠ف؟

 3الكٌ حٌغٕذ 

 ِخ ٘زح حٌزٕخء؟
 ف١ُ ٠غظخذَ؟

    
 1الكٌ حٌغٕذ 

 ِخ ٟ٘ حٌـخِْش؟
 ِٓ ٠ذسط ف١ٙخ؟ ٌّخرح؟

 2حلشأ حٌغٕذ 

 ِخرح ٠ٕظؾ ٘زح حٌّقِٕ؟
 أروش ِخسوش ؿضحثش٠ش اْ ٚؿذص

 3الكٌ حٌغٕذ 

 االَ ٠ؾ١ش ٘زح حٌشِض؟
 و١ف ْٔخًِ حٌّْخل١ٓ؟

 4حلشأ حٌغٕذ 

ٌّخرح ٠لظً حٌلذ٠مش ّذد 
 وز١ش ِٓ حٌٕخط؟

 (االخزظبس ٔانزجغٍؾ)اعزُزبج 
طّظخص حٌز١جش حٌش٠ف١ش رْٕخفش ىز١ْ١ش ٚفٕخ١ّش طخظٍف ّٓ ّٕخفش حٌز١جش حٌّذ١ٔش ٚ٘زح ِخ ٠ـًْ 

 حالٔغخْ ٠خظخس حٌز١جش حٌظٟ طٕخعزٗ كغذ ٘زٖ حٌْٕخفش

يشحهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

 

٠ٕـض حٌٕؾخه 
رٕخء ٍّٝ 
 حٌظٛؿ١ٙخص

 :رمٌٕى خضئً
 أذكر عنصرين من البيئة الريفية لم يتم التكلم عنهب؟  (87ص)
 أصنف العنبصر في الجدول وأذكر عنبصر من المدينة لم يتم التكلم عنهب (89ص)

ٌت  سرذ

ٔ 
 اعزثًبس

 

  



 1انذسط  انًٍذاٌ انشاثغ انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 

 حٌّخدس ّٚخٌُ حألؽ١خءانًٍذاٌ 
 طـّذ حٌّخء ٚاففخق حٌٙٛحء انذسط
 د45انحظخ 

ف١ذ٠ٛ٘خص ط١ّ١ٍْش، وظخد حٌظشر١ش  انٕعبئم
 ح١ٌٍّْش

 
يشكجبد 
 انكفبءح

٠غظشؿِ خٛحؿ رْل حٌّٛحد حٌّؤٌٛفش ٚطلٛالطٙخ رفًْ 
 حٌلشحسس

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠لً ِؾىالص طظيٍذ حٌظْخًِ ِِ حٌّخدس ٚطلٛالطٙخ 
 رظـ١ٕذ ِٛحسدٖ كٛي خقخثـ حٌّخدس ِٚزخدة حٌم١خط

انمٍى 
 ٔانًٕالف

٠غظخذَ حٌزلغ ٚحٌظمقٟ، ٠َُٕ أّّخٌٗ ٠ٚخيو ٌٙخ 
 فٟ اىخس ؿّخّٟ، ٠ىظؾف ِل١يٗ ٠ٚظفخًّ ِْٗ

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى

٠غظًٙ ِنّْٛ 

ح١ٌّذحْ 

رظغخإالص كٛي 

 حٌّخدس ٚطلٛالطٙخ

 :انغُذ

كٌٕٛخ وؼ١ش ِٓ حٌّٛحد حٌنشٚس٠ش ٌل١خطٕخ ٚحٌظٟ طظ١ّض رخٛحؿ ّذس ِؼً حٌّخء ٚحٌٙٛحء، 
ٚوؼ١ش ِٓ حألدٚحص حٌنشٚس٠ش العظّْخالطٕخ ح١ِٛ١ٌش 

 .وخٌّلشحس ٚحٌّقزخف ح١ٌذٚٞ ٚح١ٌّضحْ
 :انزؼهًٍخ

 ِخ طؤػ١ش حٌزشٚدس ٍّٝ حٌّخء؟ 

 و١ف ٠ّىٓ ٔمً حٌٙٛحء ِٓ أخء اٌٝ آخش؟ 

 و١ف طؾظغً ٘زٖ حألدٚحص؟  

يشحهخ 

 االَـالق

٠ٕخلؼ حٌٛم١ْش 

٠ٚـ١ذ ّٓ 

حألعجٍش  

 

 

 

٠ىظؾف ِفَٙٛ 

حٌشصٔخِش ٚأٔٛحّٙخ 

 ١ِّٚضحص وً ُٔٛ

 

 

 ٠غظزوش ٠ٚـ١ذ

  (90ص) :ػشع انٕػؼٍخ
  ّشك حٌؾىً حٌّمخرً ٚىشف أعجٍش حعظفغخس٠ش كٛي

 .ِنّْٛ حٌقٛسس

 ِخرح طؾخ٘ذ فٟ حٌقٛسس؟ 
 رُ ٠ٍْذ حألىفخي؟ ِخ ُٔٛ ٘زٖ حٌّخدس؟  
 ّخدس حٌّخء أٔٗ عخثً، ٌُ طـّذ؟ ِٓ 
 و١ف ْٔشف ِظٝ ٠زشد حٌّخء؟ 
  28اٌٝ أٞ دسؿش ٠ؾ١ش حٌّلشحس؟ 
 ٘زٖ حٌذسؿش طٕخعذ حٌـٛ؟ ال ً٘ 
 حيc ٟطؾ١ش ٌٍذسؿش حٌغٍغ١ٛص٠ش حٌّغظخذِش ف 

 طؾ١ش ٌفٙشٔٙخ٠ض، ٟٚ٘ ٚكذس ل١خط fرالدٔخ، ٚحي
 طغظًّْ فٟ حٌٛال٠خص حٌّظلذس حألِش٠ى١ش

 الكٌ حٌقٛسس حٌؼخٌؼش؟ ِخرح طؾخ٘ذ؟  
 ِخرح ع١لذع ٌٙزح حٌظّؼخي رْذ ٚلض لق١ش؟ 
  ارْ و١ف ٔلقً ٍّٝ حٌّخء ِشس ػخ١ٔش ِٓ ٘زح

 حٌـ١ٍذ؟
 ٠الكٌ حٌؾىً حٌؼخٟٔ ٠ٚغظٕظؾ ّاللش حٌٙٛحء رخٌّخء 
  ِٓ ِْٕٗ ٓأ٠ٓ ع١ز٘ذ حٌٙٛحء؟ ً٘ ٠ّى

 حالسطفخُ؟
 رٙزٖ ح١ٌٍّْش ٠ٕظمً حٌٙٛحء ِٓ أخء اٌٝ آخش، ٚ٘زٖ ح١ٌٍّْش طغّٝ حالففخق 
 ٠غظٕظؾ ِفَٙٛ حٌـ١ٍذ وظلٛي ىز١ْٟ ٌٍّخء رفًْ حٔخفخك دسؿش حٌلشحسس 

ٌزحٕل انًبء إنى ثهح ٔخهٍذ إرا اَخفؼذ دسخخ انحشاسح ٌٔؼٕد يبء كًب كبٌ إرا اسرفؼذ 
 .رغًى ػًهٍخ رٔثبٌ ثؼغ األخغبو ثفؼم انحشاسح ثؼًهٍخ االَظٓبس. دسخخ انحشاسح

ثُبء 

 انزؼهًبد

٠يزك ِىظغزخطٗ 

٠ٚىظؾف ِْخسف 

 ؿذ٠ذس

 (91ص) يب رؼهًزّ

 (91ؿ ): حٌٕؾخه حألٚي

  فٕف فٟ ؿذٚي حألؿغخَ حٌظٟ طٕقٙش ٚحٌظٟ ال

 طٕقٙش رفًْ حٌلشحسس

 (91ؿ): حٌٕؾخه حٌؼخٟٔ

 ٖأسعُ حٌـذٚي حٌظخٌٟ ٚأِأل:  

رذسٌت 

 ٔاعزثًبس

  



 2انذسط  انًٍذاٌ انشاثغ انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 

 حٌّخدس ّٚخٌُ حألؽ١خءانًٍذاٌ 
 حعظخذحَ حٌّلشحس انذسط
 د45انحظخ 

ف١ذ٠ٛ٘خص ط١ّ١ٍْش، وظخد حٌظشر١ش  انٕعبئم
 ح١ٌٍّْش

 
يشكجبد 
 انكفبءح

 حٌظْشف ٍّٝ حٌّلشحس ٚو١ف١ش ط١١ْٓ دسؿش حٌلشحسس

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠لً ِؾىالص طظيٍذ حٌظْخًِ ِِ حٌّخدس ٚطلٛالطٙخ 
 رظـ١ٕذ ِٛحسدٖ كٛي خقخثـ حٌّخدس ِٚزخدة حٌم١خط

انمٍى 
 ٔانًٕالف

٠غظخذَ حٌزلغ ٚحٌظمقٟ، ٠َُٕ أّّخٌٗ ٠ٚخيو ٌٙخ 
 فٟ اىخس ؿّخّٟ، ٠ىظؾف ِل١يٗ ٠ٚظفخًّ ِْٗ

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى

٠غظ١ْذ ِفخ١ُ٘ 

حٌذسط حٌغخرك 

 لقذ ط١ٍٛفٙخ

 :انغُذ

 ٠ظلٛي حٌّخء ِخ كخٌش ٌلخٌش رفًْ حٌلشحسس
 :انزؼهًٍخ

 اال ٠ظلٛي حٌـ١ٍذ ّٕذ طْشمٗ ٌٍلشحسس؟
 االَ ٠ظلٛي حٌّخء ّٕذ طْشمٗ ٌٍزشٚدس؟

 ً٘ ٠ّىٕٕخ ِْشفش حٌذسؿش حٌظٟ ٠ظلٛي ف١ٙخ حٌّخء ِٓ كخٌش ٌلخٌش؟

يشحهخ 

 االَـالق

٠ٕخلؼ حٌٛم١ْش 

٠ٚـ١ذ ّٓ 

حألعجٍش  

 

 

 

٠ظْشف ٍّٝ 

 حٌّلشحس ِٚىٛٔخطٗ

 

 

٠ظٍُْ و١ف١ش 

لشحءس حٌّلشحس 

ٚفُٙ ِغضٜ 

 حٌذسؿش

 

 

٠ظْشف ٍّٝ 

أٔٛحُ حٌّلخس٠ش 

 حٌّغظخذِش

 

 

 ٠غظزوش ٠ٚـ١ذ

 (92ص) :ػشع انٕػؼٍخ

ّٕذِخ ٍّٔظ حألؽ١خء ٔؾْش رؤٔٙخ رخسدس أٚ فخطشس، و١ف ١ّٔض 

ر١ٓ دسؿش عخٛٔش أٚ رشٚدس أؿغخَ ِخظٍفش رذْٚ كخعش 

 حٌٍّظ؟

 :انُشبؽ األٔل
 ٌّظ ِخء رخسد ٚآخش عخخٓ:  اؿشحء حٌظـشرش 
  ٜمِ ٠ذن ح١ٌّٕٝ فٟ أخء ف١ٗ ِخء رخسد ٚح١ٌذ حألخش

فٟ أخء عخخٓ ٌّذس ٔقف دل١مش، ػُ أخشؽ وٍظخ 
 ح١ٌذ٠ٓ ٚمّْٙخ فٟ حإلٔخء حٌٛعو

 طلظ رٕفظ حإلكغخط فٟ ح١ٌذ٠ٓ؟ ال ً٘ 
 حٌزخسدس طلغٗ فخطشح ٚحٌفخطشس طلغٗ رخسدح 
 كخعش حٌٍّظ طْي١ٕخ ِمذحس حٌلشحسس؟ ال ً٘ 
 االَ ٔلظخؽ؟ ٔلظخؽ اٌٝ أدحس طلذد ٌٕخ دسؿش حٌلشحسس 

  :انُشبؽ انثبًَ
 االَ ٔلظخؽ ٌّْشفش حٌزخسد ٚحٌغخخٓ؟ 
 ًلُ رخعظخذحَ حٌّلشحس وّخ فٟ حٌؾىً حٌّمخر 
 عـً ِالكَخطه ٚحوظذ حٌذسؿش فٟ وً ِشس 
 ح٢ْ، ً٘ عخّذٔخ حٌّلشحس فٟ حٌظ١١ّض ر١ٓ حإلٔخء٠ٓ؟ 

 :انُشبؽ انثبنث
 ٗحٌظذس٠ذ ٍّٝ لشحءس دسؿش حٌلشحسس ٍّٝ حٌّلشحس ٚحٌظْشف ٍّٝ ِىٛٔخط 
 ِخرح ٠ٛؿذ دحخً حٌّلشحس؟ 
 ٠ظلشن ٘زح حٌغخثً حٌٍّْٛ؟ ِظٝ ٠شطفِ؟ ِظٝ ٠ٕخفل؟ ً٘ 
 و١ف ٘ٛ حٌّلشحس حٌيزٟ؟ ِخ ٟ٘ طذس٠ـخطٗ؟ 
 ٠غظٕظؾ حٌخالفش حٌّٕخعزش ٌٙزح حٌذسط ِٓ خالي حألعجٍش حٌّٛؿٙش: 

 .َغزخذو انًحشاس نزؼٍٍٍ دسخخ حشاسح اندغى
 C°فً انًحشاس عهى يذسج ثٕحذاد انذسخخ انًئٌٕخ أٔ انغهغٍٕصٌخ ٌٔشيض نٓب ثـ 

ثُبء 

 انزؼهًبد

٠يزك ِىظغزخطٗ 

٠ٚىظؾف ِْخسف 

 ؿذ٠ذس

 (93ص) يب رؼهًزّ

 (93ؿ ): حٌٕؾخه حألٚي

 ِخرح طؾخ٘ذ فٟ حٌقٛسس؟
 حلشأ وً ِلشحس ٚحوظذ أعفٍٗ ِمذحس حٌذسؿش

 C°15ٌْٛ حألٔزٛد حٌشحرِ كظٝ ٠ؾ١ش اٌٝ 
 ِخ ٟ٘ أوزش دسؿش؟ ِخ ٟ٘ أفغش دسؿش؟

 (93ؿ ): أّشف أوؼش

ٕ٘خن أٔٛحُ أخشٜ ِٓ حٌّلخس٠ش، طغظًّْ ٌظ١١ْٓ دسؿش حٌلشحسس، ِؼً ِلشحس حٌلّخَ، ِلشحس حٌـٛ، 
 .ِلشحس حٌغ١خسس، ِلشحس حٌيْخَ، حٌّلشحس حٌيزٟ

 .حٌّلشحس حٌيزٟ فٟ حٌقٛسس حٌّمخرٍش ٠غظخذَ ٌم١خط دسؿش كشحسس حٌّش٠ل

رذسٌت 

 ٔاعزثًبس

 
  



  01انذسط  حفم َٓبٌخ انغُخ: انًمـغ انشاثغ انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 حألّذحد ٚحٌلغخدانًٍذاٌ 
( 3)ّاللخص كغخر١ش ر١ٓ حألّذحدانُشبؽ 

 د45انًذح 
 2 ٚ 1انحظخ 

حألٌٛحف،وشحعخص حٌّلخٚالص  انٕعبئم

 
انٓذف 

 انزؼهًً
 ٠مخسْ ٠ٚشطذ أّذحدح أفغش ِٓ ِجش أٌف

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠لً ِؾىالص رظـ١ٕذ ِْخسف ِظٍْمش رخألّذحد حٌيز١ْ١ش 
 .، ٚرظ١ٍٛف ١ٍّّخص حألسر100000ِحألفغش ِٓ 

٠الكٌ ٠ٚىظؾف، ٠ظلمك ِٓ فلش حٌٕظخثؾ ٠ٚقخدق انمٍى 
١ٍّٙخ، ٠غظًّْ حٌظش١ِض حٌْخٌّٟ 

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى
٠ْذ أّذحدح 

طٕخص١ٌخ أٚ 
طقخّذ٠خ ٚفك 
 مٛحرو ١ِْٕش

انحغبة انزًُْ 
 حٌْذ رخيٛحص ػخرظش طقخّذ٠خ أٚ طٕخص١ٌخ .
 فٟ وً ِشس ٚحروش حٌْذد15 (أٚ ُخْز ِصد): ٠ؾشف حٌٍُّْ ىش٠مش حٌْذ وؤْ ٠مٛي  .
 (اِخ فشحدٜ أٚ رخٌظٕخٚد) ٠ٕيك حٌٍُّْ رخٌْذد ٠ٚيٍذ ِٓ حٌظال١ِز ِٛحفٍش حٌْذ 

يشحهخ 
 االَـالق

٠مشأ حٌٛم١ْش 
٠ٚفُٙ ِفشدحطٙخ 

 
 
 

٠ظْشف ٍّٝ 
ِخظٍف ىشق 

كً ِؾىٍش ِخ 
 
 
 
 

٠غظخٍـ ّذس 
ىشق ٌلغخد 

 حٌٕقف
 
 
 

٠غظخٍـ 
ِفَٙٛ حٌشرِ 

 وٕقف حٌٕقف
 
 

٠شرو ر١ٓ 
حٌٕقف ٚحٌنْف 

ِٓ خالي 
 حٌّمخرٍش

 
 

٠ـغذ ِْخسفٗ 
ريش٠مش 
 فل١لش

: يشحهخ انزحفٍض
  ِٓ ٠ٚيٍذ ُِٕٙ وظخرش ٔقفٙخ   ،٠ُ100ٍّٟ حٌٍُّْ أّذحدح صٚؿ١ش أفغش
  ِٓ ٠ٚيٍذ ِٓ حٌظال١ِز وظخرش مْفٙخ  .٠50ٍّٟ حٌٍُّْ أّذحدح أفغش

أكزشف فمشح 
  رْذ اّخدس وظخرظٙخ ٍّٝ حٌغزٛسس ٚطّؼ١ً حٌؾى100ًحٌّلذدس فٟ ففلش ؽشف ٔـ حٌٛم١ْش  

كنشص حٌْخثٍش ّشمخ ِغشك١خ رّغشف فٟ حٌٙٛحء حٌيٍك، حِظأل سوق حٌّغشف حٌزٞ ٠ظغِ 
 . ؽخقخ، ٚوخْ ٔقف ّذد حٌّظفشؿ١ٓ ِٓ حألىفخي8246ٌـ

 .أسحد وً ِٓ أ١ِٓ ١ٌٍٚٝ ٚسحثذ كغخد ّذد حألىفخي، فخطزِ وً ٚحكذ ىش٠مش خخفش رٗ
  أوًّ ىش٠مش وً ٚحكذ ٚالكٌ حٌٕظخثؾ

 اإلخشاءاد
  ُ٠ىظذ حٌظال١ِز حٌْذد فٟ ؿذٚي حٌّشحطذ ػ

٠زلؼْٛ ّٓ ٔقف ِشطزش ح٢الف فخٌّجخص 
. فخٌْؾشحص فخٌٛكذحص ٠ٚىظزْٛ حٌٕخطؾ

 ٠زلغ ّٓ ّذد ٠ـّْٗ ِشط١ٓ ١ٌـذ حٌّيٍٛد 
. (حٌظـش٠ذ)
 ٠فىه حٌْذد ٠ٚىظذ ٔقف وً ِشطزش رْذًأ رؤوزش٘خ. 
 حٌٍُّْ ِٓ حٌظال١ِز حٌْٛدس اٌٝ حٌؾىً  ٠يٍذ 

 :٠ٚغؤي
 ٘ٛ ػّٓ طزوشس حٌقغخس؟ ِخ

 وُ ٠زٍغ ػّٓ طزوشس حٌىزخس؟
ٌٛ وخْ ٔقف حألىفخي ِٓ حٌزوٛس، فى١ف ٔـذ ّذد 

 حٌزوٛس؟ ٔـذ حٌشرِ
 ٔش٠ذ كغخد حٌشرِ، ِخرح ٔفًْ؟

 ِخ ٘ٛ حٌشرِ؟ حٌشرِ ٘ٛ ٔقف حٌٕقف
: انؼشع ٔانًُبلشخ

 طلقً ١ٍّٗ ٍّٝ حٌغزٛسس ٠ٕٚخلؾٙخ ُِْٙ ّٓ ىش٠ك كٛحس ٘خدف ٠ْشك وً فٛؽ ِخ 
: انحٕطهخ ٔانزأعٍظ

 ٠قً اٌٝ حوظؾخف ٔظ١ـش ّذس ىشق إل٠ـخد ٔقف ّذد 
 : يشحهخ االَدبص

   ٓ٠يٍذ ِٓ حٌظال١ِز لشحءس حٌظّش٠
 أٚؿذ ٔقف أٚ مْف وً ّذد ِٓ حألّذحد

 ٞ ١ٌزخؽش حٌظ١ٍّز رْذ٘خ حالٔـخصؽشف حٌظ١ٍّْش .
 طقل١ق ؿّخّٟ ٚفشدٜ ٍّٝ حٌىشحعخص .

رؼهًذ  
 إل٠ـخد ٔقف ّذد ٔمغُ وً أؿضحء ٘زح حٌْذد ٍّٝ حػ١ٕٓ

  2إل٠ـخد مْف ّذد ٔنشد وً أؿضحء ٘زح حٌْذد فٟ 

يشحهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕـض حٌظّخس٠ٓ 
فشد٠خ 

.  فٟ حٌلقش حٌؼخ١ٔش64كً حٌظّخس٠ٓ ؿ : انزًشٌ
 حخظش حٌىٍّش حٌّٕخعزش فٟ وً ّزخسس س٠خم١ش. 1
 الكٌ حٌـذٚي ٚأوًّ حٌفشحغخص رّخ ٠ٕخعذ. 2

 ا٠ـخد أىٛحي حٌيشق رْذ ط١ٍٛف حٌٕقف ٚحٌنْف فٟ ح١ٌٍّْخص. أرلغ

انزذسٌت 
 ٔ

 االعزثًبس

 طخقـ حٌلقش حٌؼخ١ٔش ٌلً حٌظّخس٠ٓ ٍّٝ دفظش حألٔؾيش: ِالكَش
  



  02انذسط  حفم َٓبٌخ انغُخ: انًمـغ انشاثغ انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 حٌفنخء ٚحٌٕٙذعشانًٍذاٌ 
حألؽىخي حٌّغظ٠ٛش ٚحٌّنٍْخص انُشبؽ 

 د45انًذح 
 2 1ٚانحظخ 

حألٌٛحف،وشحعخص حٌّلخٚالص  انٕعبئم

 
انٓذف 

 انزؼهًً
 ٠ظْشف ٍّٝ ؽىً ِغظٛٞ ٠ٚقفٗ

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠لً ِؾىالص ِظٍْمش رٛفف طٕمً أٚ طلذ٠ذ ِٛلِ 
ؽٟء فٟ حٌفنخء أٚ ٍّٝ ِخيو، ِِ ِمخسٔش حألىٛحي 

 ٚفُٙ حٌظٕخٍش ٚحٌظْخِذ ٚحالعظمخ١ِش
٠الكٌ ٠ٚىظؾف، ٠ظلمك ِٓ فلش حٌٕظخثؾ ٠ٚقخدق انمٍى 

١ٍّٙخ، ٠غظًّْ حٌظش١ِض حٌْخٌّٟ 

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى
٠لقش أّذحدح 
ىز١ْ١ش رٕخء 
ٍّٝ ّذس 

 خقخثـ

انحغبة انزًُْ 
  100كقش ّذد ر١ٓ ِنخّف١ٓ ٌٍْذد .
  3 300 3ٚ 200حٌْذد ِلقٛس ر١ٓ :  ٠ٚمٛي3 234ّذدح ١ٌٚىٓ حٌٍُّْ ٠ىظذ .
 ٓ٠زوش أّذحدح أٚ ٠ىظزٙخ ٠ٚيٍذ ُِٕٙ كقش٘خ ر١ٓ ِجظ١ٓ ِظظخ١ٌظ١. 

يشحهخ 
 االَـالق

٠مشأ حٌٛم١ْش 
٠ٚفُٙ ِفشدحطٙخ 

 
 
 

٠ظْشف ٍّٝ 
ِخظٍف ىشق 

كً ِؾىٍش ِخ 
 
 
 

١ّ٠ض ر١ٓ 
حٌّنٍْخص رٕخء 

ٍّٝ ّذد 
 حألمالُ

 
 
 

٠ظْشف ٍّٝ 
رْل خقخثـ 

حٌّنٍْخص 
 حٌّؤٌٛفش

 
 
 

٠غظشؿِ 
ِفَٙٛ حٌضح٠ٚش 
 ٚحٌضح٠ٚش حٌمخثّش

 
 

٠ـغذ ِْخسفٗ 
ريش٠مش 
 فل١لش

: يشحهخ انزحفٍض
 ٠ؾ١ش حٌٍُّْ اٌٝ حٌغزٛسس حٌٛعيٝ ِؼال ٠ٚيٍذ ِٓ حٌظال١ِز روش حٌّنٍِ حٌزٞ ٠ؾزٙٙخ .
 ٜأِؼٍش أخشٜ ػُ اّيخء ٔفظ حًٌّْ ِِ حٌغزٛسس حٌقغش.  

أكزشف فمشح 
  رْذ اّخدس وظخرظٙخ ٍّٝ حٌغزٛسس ٚطّؼ١ً حٌؾى101ًحٌّلذدس فٟ ففلش ؽشف ٔـ حٌٛم١ْش  

. ٠يٍذ حٌٍُّْ ِٓ حٌظال١ِز ِالكَش حألؽىخي
 ِخرح لخي سحثذ؟: ٠غؤي

٠ٚيٍذ ُِٕٙ ط٠ٍٛٓ أٚ ٠غظًّْ حٌىظخد ِزخؽشس، ٠ٛصُ حٌٍُّْ حألٚسحق حٌّغظٕغخش 
حٌّنٍْخص حٌظٟ ٌٙخ ٔفظ ّذد ، ٠ٍْٚٛ حٌظٟ ١ٌغض ِنٍْخص رخٌٍْٛ حألففش ِؼال حألؽىخي

  طذس٠ـ١خحألمالُ رٕفظ حٌٍْٛ
 اإلخشاءاد

 رٌه ِخّذح ٠ٍْٚٛ سحثذ لخي ِؼٍّخ حٌّنٍِ ٚفف اٌٝ ٠ْٛد .
 حٌٍْٛ رٕفظ ٠ٍٚٛٔٙخ حألمالُ ّذد ٠ْذ. 
 حٌضحٚح٠خ لخث١ّش ِٓ حألمالُ، ٠ظلمك أىٛحي ٠م١ظ 
  ٠ظذسد ٍّٝ طلذ٠ذ حألمالُ حٌّظمخ٠غش رٕفظ

 أعٍٛد حٌّظٛعو
 مِ اؽخسس ٍّٝ وً م١ٍْٓ ِظمخ٠غ١ٓ

 وُ ّذد حٌّنٍْخص حٌؼالػ١ش، حٌشرخ١ّش
 ..وُ ّذد حٌّنٍْخص حٌخّخع١ش، حٌغذحع١ش

 عُ رْل حٌّنٍْخص اْ وٕض طْشف أعّخء٘خ
 وُ صح٠ٚش فٟ وً ِنٍِ؟

 .ً٘ طٛؿذ صٚح٠خ لخثّش؟ كذد٘خ
: انؼشع ٔانًُبلشخ

٠ْشك حٌٍُّْ ١ّٕش ِٓ أؿٛرش حٌظال١ِز ٠ٕٚخلؾٙخ ُِْٙ ّٓ ىش٠ك كٛحس ٘خدف 
: انحٕطهخ ٔانزأعٍظ

. رْذ حٌّٕخلؾش ٠ظُ حٌظقذ٠ك ٍّٝ حألؿٛرش حٌقل١لش ٚارْخد حٌخخىجش
 : يشحهخ االَدبص

   ٓ٠يٍذ ِٓ حٌظال١ِز لشحءس حٌظّش٠
 فف وً ِنٍِ رٕخء ٍّٝ ّذد أمالّٗ

 ِخ ٟ٘ خقخثـ وً ِنٍِ؟
 و١ف ٠ّغٝ فٟ ٘زٖ حٌلخٌش؟

 ٞ ١ٌزخؽش حٌظ١ٍّز رْذ٘خ حالٔـخصؽشف حٌظ١ٍّْش .
 طقل١ق ؿّخّٟ ٚفشدٜ ٍّٝ حٌىشحعخص.  

رؼهًذ  
حٌّنٍِ ٘ٛ خو ِٕىغش ِغٍك، كذٚدٖ ليِ ِغظم١ّش، لذ طىْٛ ػالػش أٚ أسرْش أٚ خّغش أٚ 

 أوؼش

يشحهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕـض حٌظّخس٠ٓ 
فشد٠خ 

.  فٟ حٌلقش حٌؼخ١ٔش65كً حٌظّخس٠ٓ ؿ : انزًشٌ
 فٕف حٌّنٍْخص حّظّخدح ٍّٝ أٌٛحٔٙخ. 1
 أوًّ ٚفف وً ؽىً. 2

 أوًّ ٚفف حٌؾىً حٌّمخرً. أرلغ

انزذسٌت 
 ٔ

 االعزثًبس

 طخقـ حٌلقش حٌؼخ١ٔش ٌلً حٌظّخس٠ٓ ٍّٝ دفظش حألٔؾيش: ِالكَش
  



  03انذسط  حفم َٓبٌخ انغُخ: انًمـغ انشاثغ انغُخ انثبنثخ اثزذائً
 حألّذحد ٚحٌلغخدانًٍذاٌ 
( 1000،100،10)حٌنشد فٟانُشبؽ 

 د45انًذح 
 انحظخ 

حألٌٛحف،وشحط حٌّلخٌٚش  انٕعبئم

 
انٓذف 

 انزؼهًً
 200 أٚ 100 ٚفٟ 20 أٚ ٠10نشد ّذد فٟ 

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠لً ِؾىالص رظـ١ٕذ ِْخسف ِظٍْمش رخألّذحد حٌيز١ْ١ش 
 .، ٚرظ١ٍٛف ١ٍّّخص حألسر100000ِحألفغش ِٓ 

٠الكٌ ٠ٚىظؾف، ٠ظلمك ِٓ فلش حٌٕظخثؾ ٠ٚقخدق انمٍى 
١ٍّٙخ، ٠غظًّْ حٌظش١ِض حٌْخٌّٟ 

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى

٠لغذ 
ِـخ١ِِ ر١ٕ٘خ 

 رْذ طـضثظٙخ

انحغبة انزًُْ 
 .ط١١ْٓ ّذد حٌْؾشحص،حٌّجخص،ح٢الف فٟ ّذد

 67:  ّٚذد ح٢الف 677ٛ٘:  ّٚذد حٌّجخص 6ٛ٘ 776:  67ٛ٘ 765ّذد حٌْؾشحص فٟ : ِؼخي
 .أِؼٍش أخشٜ

يشحهخ 
 االَـالق

٠مشأ حٌٛم١ْش 
٠ٚفُٙ ِفشدحطٙخ 

 
 

٠ظْشف ٍّٝ 
ِخظٍف ىشق 

كً ِؾىٍش ِخ 
 
 

٠غظشؿِ 
ِفَٙٛ حٌنشد 

 فٟ ّذد٠ٓ
 
 
 

٠ٍٛف خخف١ش 
حٌنشد فٟ 

 10ِنخّفخص حي
فٟ ا٠ـخد ٔظخثؾ 

 ِزخؽشس
 
 
 

٠لغذ 
رغشّش كٍٛي 

ِؾىٍش ٍِٛفخ 
خخف١ش حٌنشد 
فٟ ِنخّفخص 

 10حي
 
 
 

٠ـغذ ِْخسفٗ 
ريش٠مش 
 فل١لش

: يشحهخ انزحفٍض
 ٠ٚيٍذ ِٓ حٌظال١ِز وظخرش حٌٕخطؾ 1000،100،10: ٠ٍّٟ حٌٍُّْ ؿذحءحص رل١غ ٠ىْٛ أكذ حٌْخ١ٍِٓ

أكزشف فمشح 
  رْذ اّخدس وظخرظٙخ ٍّٝ حٌغزٛسس ٚطّؼ١ً حٌؾى102ًحٌّلذدس فٟ ففلش ؽشف ٔـ حٌٛم١ْش  

  ففلخص وً 10َٛ٠ألكّذ وظذ ٌٍّيخٌْش، وخْ ٠مشأ ِٕٙخ 
 الكٌ حٌـذٚي ح٢طٟ ٚأوٍّٗ

 اإلخشاءاد
 ٠غظخشؽ حٌٍِّْٛخص حألعخع١ش ِٓ حٌـذٚي:  

 أكّذ؟ ٠ٍّه ِخرح
 ف١ٙخ؟ ٠يخٌِ وخْ ً٘
 حٌٛحكذ؟ ح١ٌَٛ فٟ ٠مشأ ففلش وُ

 (أٚ ٍّٝ حألٌٛحف ؿّخ١ّخ)أطّّٗ  ػُ حٌـذٚي الكٌ
 ِخرح طالكٌ.  سلُ آكخد وً ّذدأوظذ

 ؟10ِخرح ٠لذع ٌْذد ٔنشرٗ فٟ 
 :رٕفظ حٌيش٠مش أكغذ حٌـذحءحص حٌظخ١ٌش

10*6 ، 100*6 ، 1000*6 
10*43 ، 100*43 ، 1000*43 

 :انؼشع ٔانًُبلشخ
٠ْشك حٌٍُّْ ١ّٕش ِٓ أؿٛرش حٌظال١ِز ٠ٕٚخلؾٙخ ُِْٙ ّٓ ىش٠ك كٛحس ٘خدف 

: انحٕطهخ ٔانزأعٍظ
. رْذ حٌّٕخلؾش ٠ظُ حٌظقذ٠ك ٍّٝ حألؿٛرش حٌقل١لش ٚارْخد حٌخخىجش

دْٚ حٌٍـٛء اٌٝ  10 رْل ِنخّفخص دحء ّذد فٟؽحٔياللخ ِّخ عزك ٠ّىٓ ٌٍّظٍُْ وظخرش ٔخطؾ 
. اؿشحء ح١ٌٍّْش

 : يشحهخ االَدبص

 ٠غؤي، ػُ ٠مشأ حٌٍُّْ ٔـ حٌٛم١ْش،٠ٚيٍذ ِٓ رْل حٌظال١ِز لشحءس حٌٕـ :
وُ ّٔٛخ ِٓ حٌؾىٛالىش ٠ٛؿذ فٟ ٘زح حٌّظـش؟ 

ِخ ٘ٛ ّذد ليِ حٌُٕٛ حألٚي؟ 
. حكغذ حٌؼّٓ حٌىٍٟ ٌٙزح حٌُٕٛ
ِخ ٘ٛ ّذد ليِ حٌُٕٛ حٌؼخٟٔ؟ 

وُ د٠ٕخسح ٠ٍّه ع١ٍُ؟ 
 ارْ ِخ ٘ٛ حٌُٕٛ حٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٠ؾظش٠ٗ؟
 ً٘ ٠ّىٕٗ ِضؽ ١ّٛٔٓ ِٓ حٌؾىٛالىش؟

رؼهًذ  
 0000 أٚ 00 أٚ 0 أوظذ ٘زح حٌْذد وّخ ٘ٛ ٚأمِ رـخٔزٗ 1000 أٚ 100 أٚ 10ٌنشد ّذد فٟ 

 .ؿٙش ح١ّ١ٌٓ

يشحهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕـض حٌظّخس٠ٓ 
فشد٠خ 

.  فٟ حٌلقش حٌؼخ١ٔش66كً حٌظّخس٠ٓ ؿ : انزًشٌ
 أكغذ حٌـذحءحص كغذ حٌّؼخي. 1
 أوًّ رخٌْذد حٌّٕخعذ. 2
 أكغذ ػّٓ حٌمخِٛط. 3

  رْذس ىشق6400كخٚي حٌلقٛي ٍّٝ حٌْذد . أرلغ

انزذسٌت 
 ٔ

 االعزثًبس

  طخقـ حٌلقش حٌؼخ١ٔش ٌلً حٌظّخس٠ٓ ٍّٝ دفظش حألٔؾيش: ِالكَش
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   3 األعجٕع 7انًمـغ  ػبنى االثزكبس : انًمـغ انزؼهًًٍ انغُخ انثبنثخ اثزذائً
فُٙ حٌّٕيٛق  انًٍذاٌ 

انُض 
انًُـٕق 

 انًششذ االنكزشًَٔ 

 د45انًذح 
 1انحظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠شد حعظـخرش ٌّخ ٠غِّ، ٠ظفخًّ ِِ حٌٕـ 

حٌّٕيٛق، ٠م١ُ ِنّْٛ حٌٕـ حٌّٕيٛق 

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ظقّشف رى١ف١ش طذّي ٍّٝ ح٘ظّخِٗ ٌّخ ٠غِّ، 

٠لّذد ِٛمُٛ حٌغشد ّٕٚخفشٖ، ٠غظخذَ حٌشٚحرو 
حٌٍغ٠ٛش حٌّٕخعزش ٌٍغشد 

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠فُٙ خيخرخص ِٕيٛلش ِٓ ِخظٍف حألّٔخه ٠ٚشوض 
ٍّٝ حٌّٕو حٌغشدٞ ٠ٚظـخٚد ِْٙخ 

٠ْظض رٍغظٗ حٌْشر١ش، ٠ظلٍٝ رشٚف حٌظْخْٚ ٚحٌظنخِٓ انمٍى 
ٚحًٌّْ حٌـّخّٟ 

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى

٠غظِّ 
ٌٍٛم١ْش 

٠ٚـ١ذ ّٓ 
 حألعجٍش 

 . ِٕٚخلؾظٙخ ِٓ ىشف حٌظال١ِز55 ّشك حٌٛم١ْش حالٔيالل١ش ٌٍّميِ د١ًٌ حٌىظخد ؿ :انغٍـبق
 .ِِ حٌظشو١ض ٍّٝ حٌّّٙش حٌؼخ١ٔش

 .ٕ٘خن ّذس حخظشحّخص لذ٠ّش اال أْ حإلٔغخْ ِخ صحي فٟ كخؿش ا١ٌٙخ ٚال ٠غظي١ِ حالعظغٕخء ّٕٙخ
 .طقٛسحص حٌّظ١ٍّْٓ: انغُذ

 ٚف١ّخ ٠غظٍّْٙخ حإلٔغخْ ح١ٌَٛ؟ . ّذد رْل ٘زٖ حالخظشحّخص: انزؼهًٍخ

يشحهخ 

 االَـالق

٠غظِّ اٌٝ 
حٌٕـ ٠ٚزذٞ 

ح٘ظّخِخ 
 
 
 
 
 
 

٠ـ١ذ رـًّ 
رغ١يش طظشؿُ 
حٌّْٕٝ حٌْخَ 

 ٌٍٕـ
 
 
 

 
١ْ٠ذ رٕخء 

أكذحع حٌٕـ 
حٌّٕيٛق 
٠غظخٍـ 

حٌم١ُ ٠ًّْٚ 
 رٙخ

 : فٓى انًُـٕق

  حٌظٛحفً حٌزقشٞ ر١ٕٗ ٚر١ٓ ِِ ِٓ ىشف حٌٍُّْ  (حٌّشؽذ حالٌىظشٟٚٔ )لشحء حٌٕـ حٌّٕيٛق
  .حالعظْخٔش رخألدحء حٌلظ كشوٟ ٚحٌمشحثٓ حٌٍغ٠ٛشدِظ١ٍّْٗ 

 :انُض انًُـٕق

فٟ حٌْيٍش حٌشر١ْ١ش ،ر٘زٕخ اٌٝ ِذ٠ٕش حٌـضحثش 
حٌْخفّش ٍّٝ ِظٓ ع١خسطٕخ حٌـذ٠ذس ِٓ ِذ٠ٕش 

رغىشس حٌظٟ طمِ رخٌـٙش حٌـٕٛر١ش حٌؾشل١ش ٌٍْخفّش 
، خشؿٕخ ٌٍظـٛحي ِظٛؿ١ٙٓ اٌٝ كذ٠مش حٌل١ٛحٔخص 
ٚحٌظغ١ٍش فٟ رٓ ّىْٕٛ ، ٚرذأٔخ ٔذٚس ٚٔذٚس ٚلذ 

حخظٍيض ٍّٝ أرٟ ِذحخً ِٚخخسؽ حٌيشق حٌغش٠ْش 
 .ٚفمذ وً ِْخٌّٗ الٔٗ ٌُ ٠ؤطٟ ٌٍْخفّش ِٕز ِذس 

سوٓ أرٟ حٌغ١خسس ٌزش٘ش فٟ ؽش٠و حٌٛلٛف 
حالميشحسٞ ، ك١غ أؽًْ أرٟ َٔخَ حٌظٛؿ١ٗ رخٌمّش حٌقٕخّٟ ٍّٝ ٘خطفٗ حٌٕمخي ، ٚؽشُ 

حٌقٛص ٠مذَ ط١ٍّْخص رٛمٛف ِلذدح حٌّىخْ حٌزٞ ٔظٛحؿذ ف١ٗ ، ػُ ٠شؽذ اٌٝ حٌيشق 
ح٢ْ أوٍّٛح ....رْذ ِخثظٟ ِظش دٚسٚح ٔلٛ ىش٠ك ك١ذسس ): حٌزٞ أْ ٔغ١ش ف١ٗ الكمخ لخثال

ٚ ٘ىزح ؽ١جخ فؾ١جخ اٌٝ أْ ٚفٍٕخ اٌٝ حٌّىخْ حٌزٞ رشِـٗ أرٟ ٍّٝ حٌٙخطف ، (ِزخؽشس 
 .ٚوٍٕخ ِٕزٙشْٚ أِخَ ٘زح حٌقٛص حٌّٕمز

لشسص أْ أكذع ٍِّْظٟ ّٕذ سؿّٟٛ اٌٝ حٌّذسعش ّٓ َٔخَ حٌظٛؿٗ رخٌمّش حٌقٕخّٟ 
 .خخفش ٚٔلٓ عٕذسط حالطـخ٘خص حألسرْش ٚو١ف١ش حعظّْخي حٌزٛفٍش

: أعزًغ ٔأخٍت
 ِخ ٟ٘ ٚع١ٍش حٌظٟ طلذع ّٕٙخ حٌٕـ؟ ف١ّخ طغظًّْ؟ - ٘خص ّٕٛحٔخ ٌٍٕـ؟ - ُّ ٠ظلذع حٌٕـ؟  -

 طـضثش حٌٕـ حٌّٕيٛق لشحءس ٚاؿخرش ّٓ حألعجٍش: 

 اٌٝ أٞ ِىخْ طظـٗ حٌْخثٍش؟ ِظٝ وخْ رٌه؟ ٌّخرح رمٟ حألد ٠ذٚس ٠ٚذٚس فٟ حٌيشق حٌغش٠ْش  -

 حٌيش٠ك فٟ طخٖ حألد الْ حٌـضحثش ِذ٠ٕش حألىفخي ١ٌىظؾف 

  حألد ٍّٝ حخظٍيض حٌغش٠ْش حٌيشق ِٚخخسؽ ِذحخً الْ 
 ٌّخرح طٛلف حألد ٍّٝ ؽش٠و حٌٛلٛف حالميشحسٞ؟ ِخ حعُ ٘زح حٌّشؽذ؟ -

 ً٘ طظزوش حٌظ١ٍّْخص حٌظٟ لذِٙخ حٌـٙخص؟ و١ف طٛؿٙض حٌْخثٍش رْذ رٌه اٌٝ حٌّىخْ حٌّمقٛد؟ -

 ِخ سأ٠ه فٟ ٘زح حٌـٙخص حالٌىظشٟٚٔ؟ ِخ ٟ٘ فخثذطٗ؟ -
 ٌّخرح لشس حٌيفً حٌلذ٠غ ّٓ ٘زح حٌـٙخص فٟ حٌمغُ؟  -

 ً٘ وخْ ٠ّىٓ أْ ٠ظٛؿٗ اٌٝ ِذ٠ٕش وز١شس رخٌزٛفٍش فمو؟  -
 :أػجش ػٍ انًشٓذ

  ِخ ٟ٘ ٚع١ٍش حٌٕمً حٌظٟ ٠شوزٛٔٙخ؟ –ّذد حٌؾخق١خص حٌَخ٘شس فٟ حٌقٛسس  -

 ِخرح ٠فٍْْٛ رذحخٍٙخ؟ اٌٝ أ٠ٓ طظـٗ حٌْخثٍش  -
 :اعزشخبع انًؼهٕيبد

 ٌٍُّْاّخدس حٌٕـ حٌّٕيٛق ِٓ لزً رْل حٌظال١ِز ِِ طٛؿ١ٗ ٚطقل١ق ِٓ ح 
 :اعزخالص انمٍى يٍ انُض

  ُريشف أعجٍش طٛؿ١ٙ١ش ٠ظٛفً حٌظال١ِز اٌٝ حٌم١  

انًششذ االنكزشًَٔ ْٕ ٔعٍهخ رٕخّ حذٌثخ ،ٌغزخذيٓب اإلَغبٌ يٍ أخم يؼشفخ انًغبس 

 ٔاالردبْبد 

يشحهخ ثُبء 

 انزؼهًبد

٠غظزوش أكذحع 
 حٌٕـ 

  ِٓ دفظش حٌٕؾيش 84أطزوش ٚ أؿ١ذ ؿ اَدبص انُشبؽ 

 

انزذسٌت 

 ٔاالعزثًبس 
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 (أعظًّْ حٌق١غ)طْز١ش ؽفٛٞ انًٍذاٌ 

 ششق ، غشة ، شًبل ، خُٕة  انظٍغ 
د 45انًذح 

 2انحظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠ظٛحفً ِِ حٌغ١ش، ٠فُٙ كذ٠ؼٗ 

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠غظخذَ حٌمشحثٓ حٌّٕخعزش ٌٍغشد، ٠ّْزش ّٓ سأ٠ٗ 

حٌؾخقٟ 
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠غشُد كذػخ حٔياللخ ِٓ عٕذحص ِظّٕٛش فٟ ٚم١ْخص 

طٛحف١ٍش دحٌش 
٠ْظض رٍغظٗ، ٠ظلٍٝ رشٚف حٌظْخْٚ ٚحٌظنخِٓ ٚحًٌّْ انمٍى 

حٌـّخّٟ، ٠شوذ والِخ ٠ظالءَ ِِ ٚم١ْش حٌظٛحفً 

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى

٠ظزوش حٌٕـ 
حٌّٕيٛق ٠ٚـ١ذ 

 .ّٓ حألعجٍش

  (حٌّشؽذ حالٌىظشٟٚٔ )حٌْٛدس اٌٝ حٌٕـ حٌّٕيٛق. 
 ٠يشف حٌٍُّْ أعجٍش كٛي حٌّْٕٝ حٌْخَ ٌٍٕـ حٌّٕيٛق. 

 ِخ ٟ٘ حٌٛع١ٍش حٌظٟ حعظٍّْٙخ حألد ٌٍظٛؿٗ فٟ حٌْخفّش؟  -

يشحهخ 
 االَـالق

٠ـ١ذ ّٓ 
 حألعجٍش

 
 
 

٠ىظؾف حٌق١غ 
٠ٍٚٛفٙخ فٟ 
ؿًّ طخِش 

 حٌّْٕٝ
 
 
 
 
 

٠ْزش ّٓ 
حٌّؾخ٘ذ ٍِٛفخ 

 ِخ طٍّْٗ
 

٠ْزش ٍِٛفخ حٌق١غ 
فٟ ؿًّ طخِش 

 حٌّْٕٝ

 انًشحهخ األٔنى 
 رٕخء حٌـًّ حٌّلظ٠ٛش ٍّٝ حٌق١غ حٌّغظٙذفش ريشف حألعجٍش 

 فٟ أٞ ِىخْ طٛؿٙض حٌْخثٍش؟ ِٓ أٞ ِىخْ ؿخءص؟ أْ طمِ رغىشس؟ -

  حٌْخفّش خُٕة ششقطمِ ِذ٠ٕش رغىشس  

 وظخرش حٌـًّ ٍّٝ حٌغزٛسس ٚطذحٚي حٌظال١ِز ٍّٝ لشحءطٙخ  -
 : ِٕخلؾش حٌظال١ِز كٛي حٌق١غ حٌـذ٠ذس ريشف حألعجٍش -

 . حٌـضحثششًبل طمِ ِذ٠ٕش حٌـضحثش حٌْخفّش فٟ أ٠ٓ طمِ ِذ٠ٕش حٌـضحثش حٌْخفّش 
 . حٌـضحثشٞاندُٕة طمِ ِذ٠ٕش طّٕشحعض فٟ أ٠ٓ طمِ ِذ٠ٕش طّٕشحعض 

 . حٌـضحثشٞانششق لغٕي١ٕش ٟ٘ ّخفّش ِخ ٟ٘ ّخفّش حٌؾشق حٌـضحثشٞ 
 . حٌـضحثشٞانغشة ٚ٘شحْ ٟ٘ ّخفّش ِخ ٟ٘ ّخفّش حٌغشد حٌـضحثشٞ 

 .......أِخ رغىشس فظمِ فٟ..... حٌّذ٠ٕش حٌظٟ طمِ فٟ حٌؾّخي ٟ٘: لً -
  ( ؿٕٛد –ؽّخي -  غشد –ؽشق )أ٠ٓ طمِ ِذ٠ٕظه ِغظ١ْٕخ د  -
 ًِّيخٌزش حٌّظ١ٍّْٓ رظ١ٍٛف حٌق١غ فٟ ؿ.  

 :أعزؼًم انظٍغ
 :ّزش رـًّ ٍّٝ حٌّٕٛحي حٌظخٌٟ -

 

يشحهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ظذسد ٍّٝ 
حعظّْخي حٌق١غ 

فٟ ٚم١ْخص 
ِؾخرٙش 
 ٠ٚغظؼّش٘خ

  84حٌْٛدس اٌٝ دفظش حألٔؾيش ٚأـخص حٌٕؾخه أعظًّْ حٌق١غ ؿ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انزذسٌت 
 ٔ

 االعزثًبس
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 (أظخؽ ؽفٛٞ)طْز١ش ؽفٛٞ انًٍذاٌ 

اإلَزبج 
 انشفٕي 

 . ٔعبئم انزٕخّ انحذٌثخ

د 45انًذح 
 3انحظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
 ٠ظٛحفً ِِ حٌغ١ش ٠ٚفُٙ كذ٠ؼٗ

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠غشد لقش حٔياللخ ِٓ ِؾخ٘ذ ِظٍْمش رْخٌُ 

 .حالرظىخس
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠غشُد كذػخ حٔياللخ ِٓ عٕذحص ِظّٕٛش فٟ 

 ٚم١ْخص طٛحف١ٍش دحٌش
٠زلغ ّٓ حٌٍِّْٛش ٠ٍٚٛفٙخ فٟ حٌظْز١ش انمٍى 

 حٌظْخًِ ٚكغٓ حٌـٛحسدحد آحٌؾفٛٞ، ٠ظلٍٝ د

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى
. ٠لغٓ حالعظّخُ
٠غظشؿِ أكذحع 
 حٌٕـ حٌّٕيٛق 

 .طٛؿٙض حٌْخثٍش اٌٝ حٌْخفّش لخدِش ِٓ ِذ٠ٕش رغىشس: انغٍـبق
 حٌٕـ حٌّٕيٛق: انغُـــذ
 أ٠ٓ طمِ ِذ٠ٕش رغىشس؟ ٚأ٠ٓ طمِ حٌـضحثش حٌْخفّش؟: انزؼهًٍخ

يشحهخ 
 االَـالق

٠ْزش ِْظّذح ٍّٝ 
حٌّؾخ٘ذ 
ٚحألعجٍش 

 .ِغظّْال حٌق١غ

 :انزؼهًٍخ
فٟ ٠َٛ ِٓ حأل٠خَ لّض ِِ فٛؿىُ حٌىؾفٟ رشكٍش اٌٝ حٌغخرش ، ّٕذ ٚفٌٛىُ اٌٝ 

 .حٌغخرش لخَ لخثذ حٌفٛؽ حٌىؾفٟ رٛمِ ّّٛد خؾزٟ فٟ ٚعو حٌّخ١ُ
 .١ٌلذد رٗ حالطـخ٘خص حألسرْش

 ( ؿٕٛد – ؽّخي – غشد –ؽشق )طلذع ّٓ ٘زٖ حٌشكٍش ٍِٛفخ 

 اٌٝ أ٠ٓ حطـٙض ِِ حٌفٛؽ حٌىؾفٟ؟ ٌّخرح؟  -
ِخ رح فًْ أفشحد حٌىؾخفش ّٕذ حٌٛفٛي اٌٝ  -

 حٌغخرش؟ 
 رّخ لخَ لخثذ حٌفٛؽ حٌىؾفٟ؟  -
ٌّخرح ٚمِ حٌمخثذ حٌّْٛد حٌخؾزٟ ٚعو  -

 حٌّخ١ُ؟
ً٘ ٘زٖ حٌيش٠مش كذ٠ؼش أَ لذ٠ّش ٌظلذ٠ذ  -

  حالطـخ٘خص؟

 روش رذح٠ش حٌمقش ٚحٌّؾىٍش فٟ فمشس ؽخٍِش: 

فٟ ٠َٛ ِٓ حأل٠خَ ر٘زض ِِ حٌفٛؽ حٌىؾفٟ فٟ سكٍش حعظىؾخف١ش ٌٍغخرش، ِخ اْ 
ٚلخَ لخثذ حٌفٛؽ رٕقذ ّّٛد ٚعو . ٚفٍٕخ اٌٝ حٌغخرش كظٝ لّٕخ رٕقذ حٌخ١ّش

رٛحعيش ٘زح حٌّْٛد : حٌّخ١ُ ، حعظفغشص حٌمخثذ ّٓ ٘زح حٌّْٛد فمخي ٌٟ
ٔغظي١ِ أْ ٔلذد ؿٙش حٌؾشق ٚؿٙش حٌغشد ِٚٓ ػّش طلذ٠ذ رم١ش حالطـخ٘خص 

 .فزفنٍٗ ال ٔظ١ٗ فٟ حٌغخرش

 ِخرح طؾخ٘ذ فٟ حٌقٛسس؟  -
 ف١ّخ ٔغظًّْ ٘زٖ حٌـٙخص؟  -
 اٌٝ ِخ طؾ١ش حٌْمخسد؟ -
 ِخ ٟ٘ سِٛص حالطـخ٘خص حٌشرْش فٟ حٌزٛفٍش؟ -
و١ف ٔغظٍّْٙخ؟ ً٘ ٟ٘ ٚع١ٍش طٛؿ١ٗ كذ٠ؼش  -

 أَ لذ٠ّش؟
ِخ ٟ٘ حٌٛعخثً حألخشٜ حٌظٟ طّىٕٕخ ِٓ  -

ِْشفش حالطـخ٘خص حألسرْش؟ ً٘ طلغٓ 
 حعظخذحِٗ؟ 

ىٍذ ِٕه لخثذ حٌفٛؽ أْ طغخّذٖ فٟ طلذ٠ذ  -
 حالطـخ٘خص رّخ طٕقلٗ؟

 

 حٌظلذع ّٓ ٚعخثً حٌظٛؿ١ٗ فٟ فمشس ؽخٍِش:  

لفٍض ٌٍمخثذ ٌّخرح ال ٔغظًّْ حٌزٛفٍش فٟٙ طّىٕٕخ ِٓ طلذٞ حٌؾشق حٌغشد 
ٚحٌؾّخي ٚحٌـٕٛد ، أٚ ٔغظًّْ حٌّشؽذ حالٌىظشٟٚٔ ٌٍٙخطف حٌٕمخي فٙٛ ٚع١ٍش 

 فؾىشٟٔ حٌمخثذ ٍّٝ ٘زٖ .ٌٍظٛؿ١ٗ ِظيٛسس ؿذح ٠ًّْ رٛحعيش حٌمّش حٌقٕخّٟ

 . حٌٍِّْٛخص حٌم١ّش
 

مرحلة بنبء 

 التعلمبت

 طم٠ُٛ حٌظْز١ش

  ٗرٕخء فمشس ِٓ رْذ دِؾ حٌظْز١ش٠ٓ حٌغخرم١ٓ ٚطذحٌٚٙخ ِخ ر١ٓ حٌظال١ِز، طلض طٛؿ١
 : ٚطقل١ق ِٓ حٌٍُّْ

فٟ ٠َٛ ِٓ حأل٠خَ ر٘زض ِِ حٌفٛؽ حٌىؾفٟ فٟ سكٍش حعظىؾخف١ش ٌٍغخرش، ِخ اْ ٚفٍٕخ اٌٝ 
ٚلخَ لخثذ حٌفٛؽ رٕقذ ّّٛد ٚعو حٌّخ١ُ ، حعظفغشص حٌمخثذ . حٌغخرش كظٝ لّٕخ رٕقذ حٌخ١ّش

رٛحعيش ٘زح حٌّْٛد ٔغظي١ِ أْ ٔلذد حٌؾشق ٚحٌغشد ِٚٓ ػّش : ّٓ ٘زح حٌّْٛد فمخي ٌٟ

 .ٔلذد رم١ش حالطـخ٘خص فزفنٍٗ ال ٔظ١ٗ فٟ حٌغخرش

فمٍض ٌٍمخثذ ٌّخرح ال ٔغظًّْ حٌزٛفٍش فٟٙ طّىٕٕخ ِٓ طلذ٠ذ حٌؾشق حٌغشد ٚحٌؾّخي 
ٚحٌـٕٛد ، أٚ ٔغظًّْ حٌّشؽذ حالٌىظشٟٚٔ ٌٍٙخطف حٌٕمخي فٙٛ ٚع١ٍش ٌٍظٛؿ١ٗ ِظيٛسس ؿذح 

 . فؾىشٟٔ حٌمخثذ ٍّٝ ٘زٖ حٌٍِّْٛخص حٌم١ّش.٠ًّْ رٛحعيش حٌمّش حٌقٕخّٟ

انزذسٌت 
 ٔاالعزثًبس
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  ٚحٌظْز١ش حٌىظخرٟفُٙ حٌّىظٛدانًٍذاٌ 
 وظخرش+(اػشحء+فُٙ+أدحء)لشحءس انُشبؽ 

 . انجٕطهخ
 د90انًذح 

 5 4ٚانحظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِخ ٠مشأ ١ْ٠ٚذ رٕخء حٌٍِّْٛخص 

حٌٛحسدس فٟ حٌٕـ حٌّىظٛد ٠ٚغظًّْ 
حٌٍِّْٛخص حٌٛحسدس فٟ حٌٕـ حٌّىظٛد 

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ٍظضَ رمٛحّذ حٌمشحءس حٌقخِظش ٠ٚلظشَ ؽشٚه حٌمشحءس 

حٌـٙش٠ش، ٠لظشَ ّالِخص حٌٛلف ٠ْٚزش ّٓ فّٙٗ ٌّْخٟٔ 
 حٌٕـ حٌغشدٞ ٠ٚلظشَ ؽشٚه حٌْشك

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠غظًّْ حٌمشحثٓ حٌٍغ٠ٛش ٚحٌغ١ش ٌغ٠ٛش ٌفُٙ ِْخٟٔ 
حٌىٍّخص حٌـذ٠ذس، ٠ىظذ حٌلشٚف وظخرش ِٕخعزش ِٓ 

 ك١غ حٌؾىً 
٠ّٕٟ ل١ّٗ حٌخٍم١ش ٚحٌذ١ٕ٠ش ٚحٌّذ١ٔش حٌّغظّذس ِٓ انمٍى 

 .ِىٛٔخص ح٠ٌٛٙش حٌٛى١ٕش

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى
٠لغٓ حالعظّخُ 

٠ٚـ١ذ ّٓ 
 .حٌغئحي

 . ٕ٘خن ّذس ٚعخثً رخِىخٕٔخ أْ ٔغظٍّْٙخ ٌّْشفش حالطـخ٘خص حألسرْش : انغٍبق
 .طقٛسحص حٌظال١ِز: انغُذ

 .ٚو١ف١ش حعظّْخٌٙخ. ّذد رْل ٘زٖ حٌٛعخثً: انزؼهًٍخ

يشحهخ 
 االَـالق

 ٠ْزش ّٓ حٌقٛس
 
 

٠ٍظضَ رمٛحّذ 
 حٌمشحءس حٌقخِظش

 
 

٠ىظؾف 
حٌؾخق١خص ٠ْٚزش 

 ّٕٙخ
 
 
 

٠لظشَ ؽشٚه 
 حٌمشحءس حٌـٙش٠ش

 
 
 

٠ٚمشأ لشحءس 
ع١ٍّش 

 ِغظشعٍش
 
 

٠ٍٛف حٌىٍّخص 
 حٌـذ٠ذس فٟ ؿًّ

 
٠ـ١ذ ّٓ 

 حألعجٍش
 

 ٠ظْشف ٍّٝ 
ففخص رْل 

 حألؽ١خء 

  ِٚالكَش حٌقٛسس حٌّقخكزش ٌٍٕـ120فظق حٌىظخد ؿ  
 ِخرح طؾخ٘ذ فٟ حٌقٛسس؟  -
 ِٓ ٟ٘ حٌؾخق١خص حٌَخ٘شس فٟ حٌقٛسس؟  -
 فف حٌؾّظ فٟ حٌقٛسس؟ ّالَ ٠ذي ِٛمْٙخ؟  -
 طغـ١ً طٛلْخص حٌظال١ِز ّٓ ِٛمُٛ حٌٕـ 
 طشن فغلش ٌٍظال١ِز ٌٍمشحءس حٌقخِظش. 

 .ِخ ّٕٛحْ حٌٕـ؟ ّذد ؽخق١خص حٌمقش -
 ِظٝ ٚأ٠ٓ ٚلْض أكذحع ٘زٖ حٌمقش؟  -
  ٌٍُّْلشحءس حٌٕـ لشحءس ّٔٛرؿ١ش ِٓ ىشف ح

 ِغظّْال حإل٠لخء ٌظمش٠ذ حٌّْٕٝ
 ٠زذأ رخٌّظّى١ٕٓ كظٝ ال ٠ذفِ )فمشس /ِيخٌزش حٌظال١ِز رخٌظذحٚي ٍّٝ حٌمشحءس، فمشس

 (حٌّظؤخش٠ٓ اٌٝ حسطىخد حألخيخء
  طز١ًٌ حٌقْٛرخص أػٕخء حٌمشحءس ٚؽشف حٌّفشدحص حٌـذ٠ذس 

 ششحٓب  انكهًخ  ششحٓب انكهًخ
 طؤوذٞ  طلممٟ   ؽ١جخ فؾ١جخ  طذس٠ـ١خ 

 حعظمش دْٚ كشوش  ػزض   ٚعو  ّشك 

 :ؿذ ِخ ٠ٕخعذ وً ّزخسس فٟ حٌٕـ -
  أسك ِٕزغيش ال حّٛؿخؿخ ف١ٙخ –ارشس ِغٕخى١غ١ش طٕظٟٙ رغُٙ  -
 . ٔخك١ش طزذٚ ف١ٙخ حٌغّخء ٚوؤٔٙخ طٍظفٟ رخألسك–ِلذد ِٚٛمق  -
 ِٕخلؾش حٌظال١ِز ّٓ فلٜٛ حٌٕـ ٚحٌّْٕٝ حٌَخ٘شٞ ٌٗ رخألعجٍش حٌّٕخعزش. 
 121ؿ  (ألشأ ٚأفُٙ) ِشحفمش ٌٍٕـحألعجٍش. 

 ً٘ طْشف أ١ِٕش حطـخٟ٘ حٌؾشق ٚحٌغشد؟  -
 .حكظخسص أ١ِٕش فٟ حإلؿخرش ٍّٝ عئحي أخ١ٙخ ، حلشأ حٌـٍّش حٌظٟ طز١ٓ رٌه فٟ حٌٕـ -
 ّٕذِخ طٛؿٗ ٠ّٕخن اٌٝ ؿٙش حٌؾشق اٌٝ أ٠ٓ طٛؿٗ ٠غشحن؟  -
 .كخن أ١ِٕش فٟ ٚم١ْظٙخ ٚكخٚي أْ طلذد حٌـٙخص حألسرْش -
 ِخ ٟ٘ ح٢ٌش حٌظٟ ؿخء رٙخ ّقخَ؟ ً٘ ٟ٘ حخظشحُ كذ٠غ؟  -
 .ً٘ طْشفض ١ٍّٙخ ِٓ لزً؟ فف ٘زٖ ح٢ٌش  -

 :أثشي نغزً

 

يشحهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

 

٠ٕغخ حٌفمشس 
ِلظشِخ سعُ 

 حٌلشف
 

 
٠ٕـض حٌٕؾخه 

 .ٍِٛفخ ِخ حوظغزٗ

  َىشف أعجٍش أخشٜ لقذ حإلٌّخ
 .رخٌّٛمُٛ

  أـخص حٌٕؾخه أفُٙ ٚأؿ١ذ وشحط
  85حٌٕؾخىخص ؿ 

  ٟفٟ ّذس  (ػ+ط)وظخرش كشف
 ِٛحمِ

  ٔغخ حٌفمشس حألٌٚٝ أٚ فمشس ِخظخسس
 ِٓ لزً حٌٍُّْ

انزذسٌت 
 ٔاالعزثًبس
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يشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِخ ٠مشأ ١ْ٠ٚذ رٕخء حٌٍِّْٛش حٌٛحسدس فٟ حٌٕـ 

 ٠ظلىُ فٟ ِغظ٠ٛخص حٌٍغش حٌىظخر١شٚحٌّىظٛد، 

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ْزش ّٓ فّٙٗ ٌّْخٟٔ حٌٕـ ٠ٚغظؼّشٖ 
فٟ حوظغخد حٌَٛح٘ش حٌٍغ٠ٛش حٌّخظٍفش 

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

 حٌـٍّش ٠ظّْك فٟ حٌفُٙ، ٠ظْشف ٍّٝ
 .حالعظفٙخ١ِش ٠ٍٚٛفٙخ ط١ٍٛفخ فل١لخ

٠ّٕٟ ل١ّٗ حٌخٍم١ش ٚحٌذ١ٕ٠ش ٚحٌّذ١ٔش انمٍى 
 حٌّغظّذس ِٓ ِىٛٔخص ح٠ٌٛٙش حٌٛى١ٕش

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى

٠ـ١ذ ؽف٠ٛخ ّٓ 
 .حألعجٍش

 حٌْٛدس اٌٝ حٌٕـ حٌّمشٚء ٚىشف أعجٍش كٛي حٌّْٕٝ حٌَخ٘شٞ ٌٍٕـ .
 ّذد ٚعخثً ٚىشق طلذ٠ذ حٌـٙخص حألسرْش؟  -

يشحهخ 
 االَـالق

٠غظِّ ٠ٚزذٞ 
 ح٘ظّخِخ

 
 
 

٠مشأ فمشحص ِٓ 
حٌٕـ لشحءس 
فل١لش 

 
 
 

ؿ١ذ ّٓ د
حألعجٍش 

 
 
 

٠ٍٛف حٌىٍّخص 
حٌـذ٠ذس فٟ ؿًّ 

 طخِش حٌّْٕٝ
 
 
 
 
حٌـٍّش ٠ىظؾف 

حالعظفٙخ١ِش 
٠ٍٚٛفٙخ ط١ٍٛفخ 

 فل١لخ
 
 
 
 

٠ٍٛف حٌـٍّش 
حالعظفٙخ١ِش 
 .ط١ٍٛفخ فل١لخ

 (رؼًك فً انُض+أداءلشاءح )انًشحهخ األٔنى 
  ٠ْٛد حٌٍُّْ اٌٝ حٌٕـ ٠ٚمشأٖ وخِال لشحءس ؿٙش٠ش ِغظشعٍش
 (طـغ١ذ حأل٘ذحف حٌلظ كشو١ش) ِٓ ىشف حٌّظ١ٍّْٓ ط١ٍٙخ لشحءس ؿٙش٠ش ِْزشس 
 ٠يشف حٌٍُّْ أعجٍش حٌظّْك فٟ ِْٕٝ حٌٕـ .

 وخٔض حٌـٙخص حٌظٟ كذد٘خ حٌخٛحْ فل١لش ، و١ف طؤوذ ِٓ رٌه؟  -
 .حروش فٛحثذ حٌزٛفٍش -
 .ً٘ ٕ٘خن آالص أخشٜ ّٛمض حٌزٛفٍش ح٢ْ؟ ّذد٘خ ، ً٘ طلغٓ حعظّْخٌٙخ -
 ًّؽشف رْل حٌىٍّخص حٌـذ٠ذس ٚط١ٍٛفٙخ فٟ ؿ. 

  (اندًهخ االعزفٓبيٍخ- نفمشح أٔ اندًهخ انًزؼًُخ انظبْشح انُحٌٕخثُبء ا)انًشحهخ انثبٍَخ

  حٌـًّ حٌّلظ٠ٛش حٌَخ٘شسحٌْٛدس اٌٝ حٌٕـ حٌّمشٚء ٚىشف أعجٍش ٘خدفش ٌزٕخء. 
 عؤي ّقخَ أخظٗ حٌقغشٜ أ١ِٕش ّٓ ِْشفش حٌـٙش حٌظٟ طغشد ِٕٙخ حٌؾّظ ، -
 و١ف عخٌض أخ١ٙخ؟ .  ِخرح لخي ٌٙخ؟ عؤٌض أ١ِٕش أخ١ٙخ ّٓ حٌزٛفٍش -

 
  حٌق١غش رٍْٛ ِغخ٠ش ٍّٝ حٌغزٛسس ٚط٠ٍٛٓحٌـًّوظخرش . 
 لشحءس حٌفمشس ِٓ ىشف حٌٍُّْ ٚرْل حٌظال١ِز. 
 ًِّشحؿْش عش٠ْش كٛي ِخ طُ دسحعظٗ ِٓ خالي حٌـ .

  ِٓ حعظخشؽ ِٓ حٌفمشس كشف ؿش ٚحوظزٗ ٍّٝ ٌٛكظه  -

 . طغشدحعظخشؽ ِٓ حٌفمشس فًْ ِنخسُ ٚحوظزٗ ٍّٝ ٌٛكظه  -

 :الكٌ حٌـٍّظ١ٓ -
  رّخ رذأص حٌـٍّظ١ٓ؟ ً٘ – ِخ  

 رّخ حٔظٙض حٌـٍّظ١ٓ؟ َ(؟) حٔظٙض حٌـٍّظ١ٓ د ّالِش حالعظفٙخ 

 : حٌـٍّش حالعظفٙخ١ِش ِؼً

 ٔغظٍّْٙخ؟يزى حخظشّٙخ؟ يٍ طْشف حٌزٛفٍش؟ ْم  

  ؟ٟ٘ حٌـٙخص حٌظٟ طؾ١ش ا١ٌٙخ؟ يب حعظًّْ حٌزٛفٍشكٍف 

 . كذد كشٚف حالعظفٙخَ فٟ حٌـًّ حٌغخرمش -
 .حروش كشٚف حالعظفٙخَ حألخشٜ حٌظٟ طْشفٙخ -
 :حعظٕظخؽ حٌخالفش ٚطذ٠ٕٚٙخ 

 –ْم )اندًهخ االعزفٓبيٍخ ًْ اندًهخ انزً رحًم عؤاال ٔرجذأ ثحشف اعزفٓبو 
 (؟)ٔرُزًٓ ثؼاليخ االعزفٓبو  (أٌٍ -  يب– كٍف – يزى –يٍ 

 :رذسٌت
 وُ عئحال ىشف فٟ حٌٕـ؟ ِخ ُٔٛ ٘زٖ حٌـًّ؟ كذد أدحس حالعظفٙخَ فٟ وً ؿٍّش. 

 مِ كشف حعظفٙخَ ِٕخعذ ٌىً عئحي : 

 طفًْ اْ طٙض فٟ ِىخْ؟ -......طمِ ِذ٠ٕش ط١ٕذٚف؟ ..... 

 ؿٙش طؾشق حٌؾّظ؟.......أرٛن فٟ حٌّٕضي؟ ......٘زح حٌل١ٛحْ حٌغش٠ذ؟ ..... 

 ّٓ حعؤي رـًّ ِٕخعزش : 

 . ِْشفش حٌغفٓ حطـخ٘ٙخ فٟ حٌزلش–ٚلض حٌخشٚؽ ِٓ حٌّذسعش - حطـخٖ حٌمزٍش 
 . فخثذس حٌشحدحس فٟ رشؽ حٌّشحلزش–عزذ غ١خد ص١ٍِه 

 ؿًّ حٌـٍّش حالعظفٙخ١ِش فٟ رظ١ٍٛف حٌّظ١ٍّْٓ ِيخٌزش  

 يشحهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد 

٠ـ١ذ ّٓ 
 ٍِٛفخ ِخ حألعجٍش

 .حوظغزٗ
 .٠ٕـض حٌٕؾخه

 إَدبص انزـجٍك
 أٍٚف 85ٍّٝ وشحط حألٔؾيش ؿ 

انزذسٌت  حٌـٍّش حالعظفٙخ١ِش 
 ٔاالعزثًبس
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يشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِخ ٠مشأ ١ْ٠ٚذ رٕخء حٌٍِّْٛش حٌٛحسدس 

فٟ حٌٕـ حٌّىظٛد، ٠ظلىُ فٟ 
 .ِغظ٠ٛخص حٌٍغش حٌىظخر١ش

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ْزش ّٓ فّٙٗ ٌّْخٟٔ حٌٕـ ٠ٕٚيك حٌلشٚف ِٓ 

ٍّٝ وظخرش حٌٙضس آخش ٠ظْشف ِٚخخسؿٙخ حٌقل١لش، 
 . حٌىٍّش

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠مشأ ٔقٛفخ ِٓ ِخظٍف حألّٔخه، ِِ حٌظشو١ض ٍّٝ 
حٌّٕو حٌغشدٞ، ٚطظىّْٛ ِٓ عّظ١ٓ اٌٝ ػّخ١ٔٓ 
وٍّش أغٍزٙخ ِؾىٌٛش، لشحءس ع١ٍّش ٠ٚفّٙٙخ 

٠ّٕٟ ل١ّٗ حٌخٍم١ش ٚحٌذ١ٕ٠ش ٚحٌّذ١ٔش حٌّغظّذس انمٍى 
ِٓ ِىٛٔخص ح٠ٌٛٙش حٌٛى١ٕش 

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى

٠ـ١ذ ّٓ 
 .حألعجٍش

 .حٌْٛدس اٌٝ حٌٕـ حٌّمشٚء ٚطٍخ١قٗ رؤعجٍش ٘خدفش
  .ً٘ حٌزٛفٍش ؿٙخص كذ٠غ؟ ّذد ِـخالص حعظخذحِٙخ

يشحهخ 
 االَـالق

٠ىظؾف 
حٌؾخق١خص 
٠ْٚزش ّٕٙخ 

 
 
 
 ِٓ س٠مشأ فمش

حٌٕـ لشحءس 
ع١ٍّش 

ِٚغظشعٍش 
 
 
 

٠ـ١ذ ّٓ 
حألعجٍش 

 
 
 

٠ىظؾف حٌّٙضس 
 فٟ آخش حٌىٍّش 

 
 

٠ٍٛف حٌّٙضس 
آخش حٌىٍّش 
 .ط١ٍٛفخ فل١لخ

 
 
 
 
 
 

٠غظٕظؾ لخّذس 
 ِخظقشس

 (داء ٔفٓىألشاءح )انًشحهخ األٔنى
  ٚلشحءس حٌٕـ لشحءس فخِظش٠120يٍذ حٌٍُّْ ِٓ حٌظال١ِز فظق حٌىظذ ؿ  .
 (طـغ١ذ حأل٘ذحف حٌلظ كشو١ش)ِْزشس ٌألعظخر ط١ٍٙخ لشحءس ؿٙش٠ش 
  ِٓ ٍّٝٚ ،٠فغق حألعظخر حٌّـخي ٌٍّظ١ٍّْٓ ٌألدحء ِشوضح ٍّٝ كغٓ حٌمشحءس ٚؿٛدطٙخ

. ٌُ ٠مشأ فٟ حٌلقظ١ٓ حٌغخرمظ١ٓ
 ٠يشف حٌٍُّْ حألعجٍش. 

  اٌٝ أٞ ؿٙش ٠ؾ١ش ِئؽش حٌزٛفٍش؟ -
 و١ف ٠ّىٕه طل١ذ رخلٟ حالطـخ٘خص؟ -
 . ّذد رْل حألؿٙضس حألخشٜ حٌظٟ ٔغظٍّْٙخ ٌظلذ٠ذ حالطـخ٘خص حألسرْش -
 .ِيخٌزش حٌظال١ِز رظلذ٠ذ ّذد فمشحص حٌٕـ ٚاّيخء ّٕٛحْ ٌىً فمشس -

  (انظٍغخ انظشفٍخانفمشح أٔ اندًم انًزؼًُخ  ثُبء)انًشحهخ انثبٍَخ
 حٌْٛدس اٌٝ حٌٕـ حٌّمشٚء ٚرٕخء حٌـًّ ريشف أعجٍش ٘خدفش. 

 ِخ ٟ٘ حٌـٙش حٌظٟ طمِ ٚسحء أ١ِٕش؟ -
 ِخ حٌزٞ ٠نٟء ٍالَ ح١ًٌٍ؟ -
 ِظٝ طغٛء حٌشإ٠ش؟  -

 
 لشحءس حٌـًّ ِٓ ىشف حٌٍُّْ ٚرْل حٌظال١ِز 
 ِالكَش حٌىٍّش حٌٍّٛٔش ِٕٚخلؾش ّٔٛٙخ: 

  رّخ حٔظٙض حٌىٍّخص حٌٍّٛٔش؟ حٔظٙض د ّ٘ضس  
 أ٠ٓ وظزض حٌّٙضس؟وظزض حٌّٙضس ٍّٝ حٌغيش . 
  ِخ ٟ٘ كشوش حٌّٙضس فٟ حٌىٍّخص حٌٍّٛٔش؟ 

  ِخ ٘ٛ حٌلشف حٌزٞ عزك حٌّٙضس فٟ وً وٍّش؟ ( ٞ – ٚ–ح  ) كشٚف ِذ 
 .٘خص وٍّخص طٕظٟٙ رخٌٙضس آخش حٌىٍّش -

 : رذسٌت
 : ؿذ حٌىٍّش حٌقل١لش فٟ حٌـًّ حٌظخ١ٌش -

  ( ٠ّٛإ–٠ّٛء )ك١ٛحْ عٕٛسٞ / ٠ضكف  (ريٟء . ري١ؤ)سخٛٞ 
 ١ٌقيخد  ( حٌّخة –حٌّخء )٠ٛؿ فٟ  / (حٌغّخة- حٌغّخء )٠ي١ش فٟ 

 :انخالطخ

 . على السطر دائما (ي –و- ا)أكتب الهمزة فً آخر الكمت والتً ٌسبقها حرف مد 

يشحهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

٠ٍٛف حٌّٙضس 
آخش حٌىٍّش 

 ط١ٍٛفخ فل١لخ 

 85إَدبص انُشبؽ إيالء كشاػ األَشـخ ص 
 :إيالء ػهى كشاط انمغى

ٚالء ٚحسطمخء ط١ٍّزطخْ ٠ميٕخْ 
فٟ فلشحء ر١ْذس ّٓ مٛمخء 

 حٌّذْ ، 
حٌمو ك١ٛحْ عٕٛسٞ ٠ّٛء ٚ٘ٛ 
 .عش٠ِ غ١ش ريٟء فٟ حٌلشوش

انزذسٌت 
 ٔ

 االعزثًبس
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حٌظْز١ش حٌىظخرٟ فُٙ حٌّىظٛد ٚانًٍذاٌ 
طْز١ش وظخرٟ  +(فُٙ ٚأدحء)لشحءسانُشبؽ 

 د90انًذح 
 11 10ٚانحظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠م١ُ ِنّْٛ حٌٕـ حٌّىظٛد، ٠ظلىُ فٟ 
ِغظ٠ٛخص حٌٍغش حٌىظخر١ش ٠ٕٚظؾ ِٕقٛفخص 

كغذ ٚم١ْش حٌظٛحفً 

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ٍٛف ِْـّٗ حٌٍغٛٞ حٌّٕخعذ ٠َُٕٚ 

أظخؿٗ ٚفك حٌّٕو حٌغشدٞ 
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠َُٕ أظخؿٗ ٚفك ّٔو حٌٕـ حٌغشدٞ 

٠ّٕٟ ل١ّٗ حٌخٍم١ش ٚحٌذ١ٕ٠ش ٚحٌّذ١ٔش انمٍى 
حٌّغظّذس ِٓ ِىٛٔخص ح٠ٌٛٙش حٌٛى١ٕش 

 

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى

٠ظزوش أكذحع 
حٌٕـ حٌّمشٚء 

 ٠ٍٚخقٙخ

طٍخ١ـ حٌٕـ حٌّمشٚء رؤعجٍش ِٛؿٙش 
 .ً٘ طيخرمض حالطـخ٘خص حألسرْش ح١ٌّْٕش رخٌزٛفٍش ِِ ىش٠مش ّقخَ؟ ىزمٙخ -

كٍف 
يشحهخ 
 االَـالق

٠غظِّ 
٠ٚزذٞ 

ح٘ظّخِخ ٠مشأ 
فمشس لشحءس 

ِْزشس 
 ِغظشعٍش

 
 
 
 

٠غظخٍـ 
حٌم١ّش 
 حألخالل١ش
 ٠ًّْٚ رٙخ

 
 
 
 

٠لذد ّٕخفش 
 حٌغشد

 
 
 
 

٠شطذ أفىخسٖ 
 ٠ٕٚـض حٌمقش 

 لشاءح : انًشحهخ األٔنى
  لشحءس حٌٕـ لشحءس ِْزشس ِٓ ىشف حٌٍُّْ 120ٚحٌْٛدس اٌٝ حٌٕـ حٌّىظٛد ؿ. 
 لشحءحص فشد٠ش ٚحفشس ِٓ رْل حٌظال١ِز. 
  ىشف أعجٍش العظخالؿ حٌم١ّش 

 ِخ ٟ٘ حٌٛع١ٍش حٌظٟ حعظٍّْٙخ ّقخَ؟ ف١ّخ طغظًّْ؟  -
 ً٘ ٟ٘ ٚع١ٍش طٛؿ١ٗ كذ٠ؼش أٚ لذ٠ّش؟  -
 ً٘ ٠غظغٕٝ ّٕٙخ حإلٔغخْ ح١ٌَٛ سغُ ٚؿٛد ٚعخثً طٛؿ١ٗ كذ٠ؼش؟ ٌّخرح؟  -

 .حٌزٛفٍش ٟ٘ ٚع١ٍش طٛؿ١ٗ لذ٠ّش حعظٍّْٙخ حإلٔغخْ ِٕز حٌمذَ ٌظلذ٠ذ حالطـخ٘خص
 .ٚ رخٌشغُ ِٓ طيٛس ٚعخثً حٌظٛؿ١ٗ اال أْ حإلٔغخْ ال ٠غظغٕٟ ّٕٙخ

 وظخرش حٌم١ّش حٌخٍم١ش ٍّٝ حٌغزٛسس لشحءطٙخ ِٚيخٌزش حٌظال١ِز حٌظلٍٟ رٙخ. 

    
 انزذسٌت ػهى انزؼجٍش انكزبثً: انًشحهخ انثبٍَخ

 حٌظال١ِز ٚلشحءس حٌظ١ٍّْخص ِٓ ىشف حٌٍُّْ ٚرْل طف٠ٛؾ حٌظال١ِز. 
 ٌِٝٚخرح طؾخ٘ذ فٟ حٌقٛسس؟ رّخ ٠لذد حٌزلخسس حالطـخ٘خص؟: حٌقٛسس حأل 

 ِخ ٟ٘ حٌّؾىٍش حٌظٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٛحؿٙٙخ حٌزلخسس رخالّظّخد ٍّٝ ٘زٖ حٌيش٠مش؟
 ً٘ ٘زٖ حٌيش٠مش كذ٠ؼش أَ لذ٠ّش؟ ً٘ ٠غظغٕٟ ّٕٙخ حإلٔغخْ ح١ٌَٛ؟ ٌّخرح؟ 

 ِخرح طؾخ٘ذ فٟ حٌقٛسس؟ ف١ّخ طغظًّْ ٘زٖ حٌٛعخثً؟:حٌقٛسس حٌؼخ١ٔش  
 ً٘ ٟ٘ كذ٠ؼش أَ لذ٠ّش؟ ِخ ٟ٘ حٌـٙش حٌظٟ طلذد٘خ ٘خطخْ حٌٛع١ٍظخْ؟

 و١ف ٠ّىٕٕخ أْ ٔلذ رخلٟ حالطـخ٘خص؟ً٘ ٠غظغٕٟ ّٕٙخ حإلٔغخْ ح١ٌَٛ؟ 
 ِخ ٟ٘ حٌٛعخثً حٌظٟ حخظشّٙخ حإلٔغخْ ٌظلذ٠ذ حٌّٛلِ رذلش؟:حٌقٛسس حٌؼخٌؼش  

 فٟ أٞ ِـخي طغظخذَ ٘زٖ حٌٛعخثً؟ 
 ِخ رح طؾخ٘ذ فٟ حٌقٛسس؟ ِخ ٟ٘ ٚعخثً حٌلذ٠ؼش ٌظلذ٠ذ حٌّٛلِ ٚحٌظٛؿ١ٗ؟ً٘ :حٌقٛسس حٌشحرْش

 ٠غظٍّْٙخ حٌزلخسس فمو؟ رٛحعيش ِخرح طؾظغً ٘زٖ حٌٛعخثً؟ 
 ً٘ ٠غظغٕٟ حإلٔغخْ ّٓ ٚعخثً ٚىشق طلذ٠ذ حالطـخ٘خص حٌمذ٠ّش؟ ٌّخرح؟  -
 خالي حألعجٍش ٠ظٛفً حٌظ١ٍّز اٌٝ حألفىخس حألعخع١ش ٌمقش حخظشحُ حٌيخثشس ِٓ. 

يشحهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

 طم٠ُٛ حإلٔـخص

  طٛؿ١ٗ حٌظال١ِز ٚسرو حإلٔظخؽ رخٌٕـ حٌّٕيٛق ٚحإلٔظخؽ حٌؾفٛٞ ٚحٌٕـ حٌّىظٛد 
  رخالعظْخٔش رخألعجٍش حٌغخرمش ٚحٌـذٚي ٠مَٛ حٌظال١ِز رىظخرش لقش حٌظٛؿٗ فٟ حٌزلش 

 

انزذسٌت 
 ٔ

 االعزثًبس
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فُٙ حٌّىظٛد انًٍذاٌ 
 (انمبؿشح )ِلفٍٛخص انُشبؽ 

د 45انًذح 
 12انحظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِخ ٠مشأ ١ْ٠ٚذ رٕخء حٌٍِّْٛخص 
حٌٛحسدس فٟ حٌٕـ حٌّىظٛد، ٠ٍٚٛف 

 .حٌشف١ذ حٌـذ٠ذ حٌٛحسد فٟ حٌٕـ

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ئدٞ أدحء ِٕغّخ ِٕخعزخ ٌٍّمخَ ٠ٚظفخًّ ِِ 

 .ِْخٟٔ حٌٕـ
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠مشأ ٔقٛفخ ِٓ ِخظٍف حألّٔخه، ِِ حٌظشو١ض ٍّٝ 

حٌّٕو حٌغشدٞ طظىّْٛ ِٓ عّظ١ٓ اٌٝ ػّخ١ٔٓ 
وٍّش أغٍزٙخ ِؾىٌٛش، لشحءس ع١ٍّش ٠ٚفّٙٙخ 

٠ْظض رٍغظٗ، ٠ّٕٟٚ ل١ّٗ حٌخٍم١ش ٚحٌذ١ٕ٠ش انمٍى 
 ٚحٌّذ١ٔش حٌّغظّذس ِٓ ِىٛٔخص ح٠ٌٛٙش حٌٛى١ٕش

  

 انًشاحم انٕػؼٍبد انزؼهًٍخ ٔانُشبؽ انًمزشذ انزمٌٕى

٠ـ١ذ ّٓ 
 .حألعجٍش

 .ٚعخثً حالطقخي حٌٕمً وؼ١شس ِٚظّٕٛش:انغٍبق
 .حٌٕـ حٌّٕيٛق ٚحٌٕـ حٌّىظٛد:انغُذ

  ِخ ٘ٛ ِـخي ع١ش٘خ؟ّذد رْل ٚعخثً حٌٕمً؟ :انزؼهًٍخ

يشحهخ 
 االَـالق

٠ٕقض ٠ٚلغٓ 
. حالعظّخُ

 
 
 
 

٠ؾخسن فٟ 
 ؽشف حٌّفشدحص

 
 
 
 

٠ـ١ذ ّٓ 
. حألعجٍش

 
 
 
 

٠غظَٙش  
 .كفٌ ِخ

. انًشحهخ األٔنى
.  رخعظّْخي حٌٛع١ٍش حٌّٕخعزشحٌّميّٛش٠ْشك حٌٍُّْ 

. ٌم١خط ِذٜ فُٙ حٌظال١ِز طمذ٠ُ ؽشف ِزغو ٚىشف أعجٍش
 لشحءس حٌمق١ذس ِٓ لزً حٌٍُّْ ٚرْل حٌظال١ِز

 
 :ِٕخلؾش ِلظٜٛ حٌمق١ذس ِٓ خالي حألعجٍش حٌّٛؿٙش

 ُّ طظىٍُ حٌمق١ذس؟ -
 ف١ّخ طغظًّْ حٌمخىشس؟  -
 ٍّٝ ِخرح طغ١ش؟  -
 ِخ حٌزٞ ٠ـش حٌمخىشس؟  -
 ً٘ طْشف حٌمخىشس حٌّغظل١ً؟  -
 رّخ ؽزٗ حٌىخطذ حٌمخىشس؟  -

.  ِٕخعزش أعجٍش أخشٜ ٠شح٘خ حٌٍُّْ
 (.....طشحءٜ-رش٘ٓ- حٔظقذ–ٚػذ –حٌف١خفٟ ٚحٌز١ذ -َّّٝ)ؽشف حٌىٍّخص حٌـذ٠ذس 

   .ٚاّخدس طخ١ٍـ حٌمق١ذس رؤعٍٛد ٔؼشٞ رغ١و
حٌميخس ٚع١ٍش ٔمً كذ٠ؼش ِٚظيٛسس حعظّْخٌٗ ِظْذد ٠ٚغ١ش ّزش عىش 

 .....كذ٠ذ٠ش ، ٟٚ٘ ل٠ٛش ال طْشف حٌّغظل١ً
. انًشحهخ انثبٍَخ

٠ظُ طـضثش حٌّلفٍٛش اٌٝ أؿضحء ٍّٝ أْ ٠غظَٙش حٌظال١ِز وخًِ حٌّلفٍٛش فٟ 
 .أخش حٌّميِ

يشحهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

٠ئدٞ حٌّلفٍٛش 
 أدحء ع١ٍّخ

ىشف أعجٍش أخشٜ لقذ حإلٌّخَ رخٌّٛمُٛ 
 . حٌّلفًٛءحعظَٙخس حٌـض

انزذسٌت 
 ٔاالعزثًبس

 
 



  05انذسط  انًقطع انثبنش انغُخ انثبنثخ اثزذائي
 اٳفالّ ٩اٱكاة اٵٍالٰٟخانًيذاٌ 
 روثٰخ اٍالٰٟخانُشبط 
 ٢ٟ أكهٰخ ا٠ٛئ٢ٟ انذسط
 2 1٩انسظخ 

اَٛج٪هح، ٗزبة اٛز٠ٰٜن، ط٪ه  انٕعبئم
 ٩ُٰلٯ٪٧بد ا١ أ٢ٟ٘

 
انٓذف 

 انزعهيًي
ٯ٨ِٞ ٟو٬٤ اٛلهبء ٩ِٰٰٗز٦ ٩٩اعت االٍزوب٣خ ث٦ ُٮ 

 .اٛؾٰبح اٛل٣ٰب ٩أُؼٚ اَٛجٚ ٛزؾْٰٔ االٍزغبثخ
انكفبءح 

انخزبييخ 
َّٜ٪ٗبد اٵٯغبثّٰخ ُٮ ا٠ٛؾٰؾ ٩ُْ اّٰٛٔٞ  ٠ٟبهٍخ اٛ

 ٩اّٛزوبٰٛٞ اٵٍالّٰٟخ ا٠ٛ٘زَجخ
االهزياى ثبٵٍالٝ ٩اال٣ز٠بء اٛؾؼبه٭ ٩اٛؾوص ه٬ٜ أكاء انقيى 

 اٛوجبكاد، ٣٩جن اٛو٤َ ٩اٛزوبٟٚ ث٠َئ٩ٰٛخ

 

 انًشازم انٕضعيبد انزعهًيخ ٔانُشبط انًقزشذ انزقٕيى

ٯَزوعن 
 ٟوٜ٪ٟبد 

 ا٠َٛغل ٟ٘ب١ ٜٛوجبكح ٩اٛنٗو، ٣لف٦ٜ ث٨ل٩ء ٩فش٪م، ٣٩َزو٦ٜ٠ ُٮ اٛوجبكح : اَٰٛبّ
 ٟ٘ب٣خ ا٠َٛغل ُٮ اٵٍالٝ: ا٤َٛل

 ٟب ٧ٮ اٳه٠بٙ اٛزٮ ٠٣به٨ٍب ُٮ ا٠َٛغل؟ ٟب اٛن٭ ٯَٮء ٠َٜٛغل؟: اٛزو٠ٰٜخ

يشزهخ 
 االَطالق

ٯٔوأ اٛٔظخ 
٩ٯـٜن هٜٮ 

ٟو٤ب٧ب 
 االع٠بٛٮ

 
 
 

ٯ٤بٓش 
ٟؾز٪٫ اٛٔظخ 

٢ٟ فالٙ 
 أٍئٜخ ٟ٪ع٨خ

 
 
 

ٯـٜن ه٬ٜ 
٣ض اٱٯخ 
 ٩ٟوا٨ٰٟب

 
 
 

ٯ٤غي اٳ٣شـخ 
ث٤بء ه٬ٜ 
 ٟ٘زَجبر٦

 
 
 
 

ٯَز٤جؾ 
اٛقالطخ 
ثبالهز٠بك 

هٜٮ اٳٍئٜخ 
 ا٠ٛ٪ع٨خ

 :انسظخ األٔنى
  اٵ٣ظبد ٜٛٔظخ ثز٠و٢ ٩ٓواءح مٖٛ ٢ٟ ٓجٚ اٛزالٰٟن69ُزؼ اٛ٘زبة ص 

ُٮ ٨٣بٯخ ا٤َٛخ اٛلهاٍٰخ، فوعذ أفزٮ ٟز٪ع٨خ ا٬ٛ اٛضب٣٪ٯخ العزٰبى اٟزؾب١ ش٨بكح 
اٛجبٗبٛ٪هٯب، ٩ٗب٣ذ فبئِخ علا، ُـٜجذ ٢ٟ أٟٮ اٛلهبء ٨ٛب ثبٛز٪ُْٰ ٩رَٰٰو ٨ُٞ اٳٍئٜخ 

 .٩اٵعبثخ ه٨٤ب، ُوُوذ أٟٮ ٯلٯ٨ب ا٬ٛ ا٠َٛبء ٩كهذ ٨ٛب ث٘ٚ فش٪م ثبٛز٪ُْٰ ٩ا٤ٛغبػ
 "ٟبما رِو٢ٰٜ؟: "ٛٞ أ٨ُٞ عٰلا ٟب ٯؾلس َُؤٛذ أٟٮ

 "٠ُب ٧٪ اٛلهبء؟ ٩ث٠بما ٯ٘٪١؟: "، ُٜٔذ ٨ٛب"أكه٪ ٳفزٖ: "ُٔبٛذ
اٛلهبء هجبكح ٯزٔوة ث٨ب ا٠ٛئ٢ٟ ا٬ٛ هث٦، ٳ٦٣ ٧٪ فب٦ٔٛ ٩هاى٦ٓ ٧٩٪ ٯؾت هجل٥ : "ٜٓذ

 : اٛن٭ ٯله٪٥ ٩ٓل ٩هل٣ب ثبٵعبثخ ُٔبٙ
 "َنُكْى َأْعَزِدْت اْدُعَِٕي َسثُُّكُى ََٔقبَل"

٩اٛلهبء ٯ٘٪١ ث٘ٚ ٟب ٦ُٰ فٰو٣ب ٩فٰو ٍبئو ا٠ٛئ٢ٰ٤ٟ، ٩أؽ٢َ اٛلهبء ٯ٘٪١ ُٮ ٍغ٪ك٣ب 
٩ُٮ اٳ٩ٓبد ا٠َٛزبعجخ، ثول ؽ٠ل اهلل ٩ش٘و٥ ٩اٛظالح ه٬ٜ ا٤ٛجٮ ط٬ٜ اهلل ه٦ٰٜ 

ٍٜٞ٩. 
 :ٓبٙ اهلل روب٬ٛ

ُِي َسِة" َُب ُرِسَيِزي َِٔيٍ انَظَهبِح ُيِقيَى اْخَعْه َُب( 40)ُدَعبِء ََٔرَقَجْم َسَث َٕاِنَذَّي ِني اْغِفْش َسَث  َِٔن
ٍَ ُِي ًُْؤِي َْٕو َِٔنْه  "(41 )اْنِسَغبُة َيُقُٕو َي

 شوػ ا٠ٜ٘ٛبد ا٠ٛج٠٨خ ُٮ اٛٔظخ ٩اٍزقالص اِٛ٪ائل 
 ؿوػ أٍئٜخ افزجبهٯخ ؽ٪ٙ ا٠ٛو٬٤ اٛوبٝ ٜٛٔظخ: 
 ٟب ا٤٠ٛبٍجخ اٛزٮ كهذ ٨ُٰب اٳٝ؟ -
 ٢ٟ ؿٜت ٨٤ٟب؟ -
 هٞ رَبءٙ اٛ٪ٛل؟ ثٞ أعبثز٦ اٳٝ؟ -
 ٟبما ٓبٙ اهلل ٤ٛب؟ ٧ٚ ٯغٰت كه٪ا٣ب؟ -
 أمٗو ثوغ اٳكهٰخ ا٠ٛنٗ٪هح ُٮ اٛٔوآ١ اٛ٘وٯٞ؟ -
 ٢ٟ فالٙ اٳٍئٜخ ا٠ٛ٪ع٨خ ٯزٞ اٛ٪ط٪ٙ ثب٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ا٬ٛ: 

 ٣له٪ اهلل ه٤ل ا٠ٛظبئت ٩االؽزٰبط ٠َٜٛبهلح 
 ٩هل٣ب اهلل ثبالٍزغبثخ اما ٟب ؿٜج٤ب اٛو٪١ ٦٤ٟ 
 اهلل ٯؾت ٢ٟ ٯـٜت ا٠ٌِٛوح ٌُِٰو ٦ٛ 
 اهلل ٯؾت اٛقٰو ٛوجبك٥ ٩ا٤ٛغبح ُٮ اٱفوح 

 ٯزـوّ اٛز٠ٰٜن ٤ٜٛشبؽ ا٠ٛ٪اٛٮ ٛزضجٰذ ثوغ ا٠ِٛب٧ٰٞ ٩رٔلٯو ٟل٫ اٍزٰوبث٨ب
 أَشطخ انزعهى

  :أسثظ ثيٍ كم اعى يٍ أعًبء اهلل رعبنى ٔيعُبِ .1

 اٛنٯ٢ ٯله٪٦٣ ُٮ اَٛواء ٩اٛؼواء *  * اٛلهبء

 هجبكح ٣زٔوة ث٨ب ا٬ٛ اهلل روب٬ٛ *  * ٯؾت اهلل هجبك٥

 ُٮ ٍغ٪ك٣ب *  * ٢ٟ شو٩ؽ اٛلهبء

 اٵفالص هلل روب٬ٛ *  * أؽ٢َ اٛلهبء

 كهبء اهلل روب٬ٛ ثؤ٠ٍبء اهلل اٛؾ٬٤َ *   

 رظؾٰؼ ع٠بهٮ ٩ُوك٭ ٤ٜٛشبؽ ٩اٍزقالص اٛوجو
 :اٛو٪كح ٤َٜٛل اٛوئَٰٮ ٤ٟ٩بٓشز٦ ٜٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ اٛقالطخ اٱرٰخ

 اٛلهبء هجبكح ٯؾج٨ب اهلل ٧٩ٮ رٔوث٤ب ٦٤ٟ، ٣له٪ ٨ُٰب ثبٛقٰو ٳ٤َِ٣ب ٩ٌٰٛو٣ب
 .ٯشزوؽ ُٮ اٛلهبء اٵفالص ٩اٳُؼٚ أ١ ٯ٘٪١ ُٮ اَٛغ٪ك ٩ثؤ٠ٍبء اهلل اٛؾ٬٤َ

يشزهخ 
ثُبء 

 انزعهًبد

ٯ٤غي اٳ٣شـخ 
٩ٯَزوعن 

 اٛقالطخ

 :ا انسظخ انثبَيخ
 (71ص)ه٢ ٗٚ هجبهح " ؿ"أ٩ " ص"أعت ة . 2 (70ص)أٟٴ اِٛواى ث٠ب ٯ٤بٍت . 1
 أٗزت اٳكهٰخ اٛ٪اهكح ُٮ ٍ٪هح اِٛبرؾخ. 4 (72ص)أٟٴ اِٛواى ث٠ب ٯ٤بٍت . 3
 أٗزت أ٭ كهبء روو٦ُ. 5

رذسيت 
 ٔ

 اعزثًبس

 رقظض اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ ٵ٣غبى اٛزـجٰٔبد 
  



  03انذسط  انثبنش انًقطع  انغُخ انثبنثخ اثزذائي
 اَٜٛ٪ٕ اٛلٯ٠ٔواؿٮانًيذاٌ 
 روثٰخ ٟل٣ٰخانُشبط 
 أرِب٩ع ٟن ىٟالئٮ انذسط
 1انسظخ 

 ٗزبة اٛز٠ٰٜن، ط٪ه ٩ُٰلٯ٪٧بد انٕعبئم

 
ٯزلهة ه٬ٜ ؽ٢َ اٛزوبٟٚ ٩اٛزِب٩ع ٟن ىٟالئ٦ ُٮ  انٓذف

 ا٠ٛلهٍخ ٩فبهط ا٠ٛلهٍخ
انكفبءح 

انخزبييخ 
ٯزظوٍ ُٮ ؽٰبر٦ اٰٛ٪ٰٟخ رظوُبد ر٤ٞ ه٢ اؽزواٝ 

 اٌٰٛو، ٩اٛٔلهح ه٬ٜ رؾ٠ٚ َٟئ٩ٰٛخ أُوب٦ٛ
ٯ٘زشَ ٍجٚ اؽزواٝ اٌٰٛو، ٩ٯئك٭ ٩اعجبر٦ ٣ؾ٪ ٦َِ٣ انقيى 

 ٩اٱفوٯ٢، ٩ٯَب٧ٞ ُٮ ا٨٠ٛبٝ ا٠ٛشزوٗخ

 

 انًشازم انٕضعيبد انزعهًيخ ٔانُشبط انًقزشذ انزقٕيى

ٯغٰت ه٢ 
 اٳٍئٜخ

 ا٤ٛبً ٟقبؿجخ أص٤بء اٳِٛبف أؽ٢َ ٩أفزبه اٛ٘الٝ ثآكاة أٛزيٝ :انغيبق
 كهً آكاة اٛ٘الٝ :انغُذ

 َٰٗ أروبٟٚ ٟن ىٟالئٮ؟ ٠ٛبما ٯغت هٜٮ اٵ٣ظبد ٨ٛٞ؟ :انزعهيًخ

يشزهخ 
 االَطالق

ٯَزنٗو ٩ٯولك 
. ٤ٟبٍجبد

 
 

 
ٯٔوأ اٛٔظخ 

٩ٯ٤بٓش ٟؾز٪ا٧ب 
 

 
 

ٯوجو ه٢ اٛظ٪ه 
ث٤بء ه٬ٜ ٟب 
اٗزَج٦ ٢ٟ 

 كه٩ً
 
 
 

ٯزووٍ ه٬ٜ ؿوّ 
اٛزِب٩ع اٛزٮ 

 ٯٔو٧ب اٛلٯ٢
 
 
 

ٯَزقٜض فالطخ 
ثَٰـخ ٩ٯوزي 

ثبٌٛز٦ 

:  انسظخ األٔنى
 ٣ظَ اٛشقض اٛن٭ ٯِوع هأٯ٦؟ َٰٗ 

:  أقشأ ٔأالزظ
  34ٟـبٛجخ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ثِزؼ ٗزبة اٛزوثٰخ ا٠ٛل٣ٰخ ص 
 ٓواءح ا٤ٛض ا٠ٛواُْ ٤َٜٛل ٩ٟـبٛجخ ثوغ اٛزالٰٟن ثٔواءر٦  :

َٜٗ ا٠ٛوٜٞ رالٰٟن٥ ثب٣غبى ثؾش ؽ٪ٙ اٛؾٰ٪ا٣بد اٳِٰٛخ، ٩روٕ ٨ٛٞ ؽوٯخ افزٰبه أهؼبء 
ال رزشبعو٩ا، : ُٔبٙ االص٤ب١. ُبفزَٜ ُ٪عب١ ُٮ ػٞ أؽ٠ل ٩ث٠َخ ا٠٨ٰٛب. ٗٚ ُ٪ط

 .٣ؾج٘ٞ ع٠ٰوب ٩ٯظوت أ١ ٣قزبه ث٢ٰ اِٛوٯ٢ٰٔ
 .ُ٪ع٤ب ٧٪ اٳٓ٪٫ ٩ه٠ٰٜ٘ب أ١ ر٤ؼ٠ب ا٤ٰٛب: ٓبٛذ ٤ٰٛب
 .ُ٪ع٤ب ٟولٞ أهؼبئ٦ ٢ٟ ا٠ٛغز٨لٯ٢ ٢٠ُ اٳؽ٢َ أ١ ر٘٪٣ب ٟو٤ب: ٓبٙ ُ٪ى٭

 "!!!٤ٰٛب"٤ٟن ٟز٬ ٯ٠َٮ اٛغيائوٯ٪١ أ٠ٍبء ث٤بر٨ٞ 
  ه٢ اٳٍئٜخٯغٰج٪١ ا٤َٛل صٞ ٩ٯٔوأ١٩ٯالؽق ا٠ٛزو٠ٜ٪١ اٛظ٪ه  :
 َٰٗ َٓٞ ا٠ٛوٜٞ اٛزالٰٟن؟- ثٞ َٜٗ اٛزالٰٟن؟  -
 ُٰٞ افزَٜ اِٛ٪عب١؟ ٠ٛبما؟-  ٗٞ ُ٪عب رٞ رؤ٦ٍَٰ؟ -
 ؟ ٩ثٞ أًوا٧ٞ ُ٪ى٭؟"٤ٰٛب"ثٞ أًور٨ٞ -  ٟبما ُوٚ أؽ٠ل ٩ث٠َخ؟ -
 الؽق اٛظ٪ه اٱرٰخ: 

    
 ٟبما رشب٧ل؟ -
٧ٚ ٤٧بٕ  -

 رِب٩ع؟

 ٟبما رشب٧ل ؟ -
 َٰٗ ٯزوبٟٚ -

اٳؿِبٙ ٠ُٰب 
 ث٨٤ٰٞ؟

ٟبما ٯِوٚ  -
 اٳؿِبٙ؟

 ُٰٞ ٯز٤بىه٪١؟ -

٧ٚ ٯ٪عل  -
 رِب٩ع؟

َٰٗ ٯزوبٟٚ  -
 اٳؿِبٙ؟

 ٟب هأٯٖ ُٮ مٖٛ؟ -

٧ٚ ٤٧بٕ هاثؼ  -
 ٩فبٍو؟

 ٯزـوّ ٤ٛلوح اٛلٯ٢ اٵٍالٟٮ ٠ٜٛؾبكصخ ٩ا٠ٛغبكٛخ اٛؾ٤َخ 
 ٧ٚ ه٤٠ٜب اٛٔوآ١ ٢ُ اٛزِب٩ع ٩اٛؾ٪اه؟ ٧ٚ رووٍ آٯخ؟ 
 ٓبٙ اهلل روب٬ٛ: 

٠َِْ٘خ ِا٬َٰٛ اْكُم ِْٛؾ َٖ ِثب ِٚ َهثِّ َٖ  ٍَِجٰ ٢ََُ ۚ ِا١َّ َهثَّ ٨ُْٛٞ ِثبَِّٛزٮ ٧َِٮ َأْؽ ٤َََِخ ۖ ٩ََعبِك َْٛؾ ٠َْْٛ٪ِهَلِخ ا ٩َا
٨ْ٠َُْٛزِلٯ٢َ ُٞ ِثب ٍَِج٦ِِٰٜ ۖ ٧ُ٩ََ٪ َأْهَٜ َّٚ َه٢  ُٞ ِث٢٠َ َػ  ٧َُ٪ َأْهَٜ

  ٢ٟ فالٙ ٟب ٍَٜ، ٯزٞ ث٠وٰخ اٳٍزبم اٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ اٛقالطخ ٩رل٩ٯ٨٤ب ه٬ٜ ٗواً اٛزوثٰخ
 (أ٭ فالطخ أفو٫ ٯوا٧ب ا٠ٛوٜٞ ٤ٟبٍجخ ٛزالٰٟن٥)ا٠ٛل٣ٰخ ٠ٛواعوز٨ب الؽٔب 

: رعهًذ
أرِب٩ع ٟن ىٟالئٮ ُٮ ا٣غبى ه٠ٚ ٟشزوٕ ث٤٤ٰب، ٧٩٪ أٍٜ٪ة ؽؼبه٭ ٜٛز٪طٚ ا٬ٛ 

 ارِبّ ٯوع اٛغ٠ٰن

يشزهخ 
ثُبء 

 انزعهًبد

ٯَزوٰل ٟب رو٦٠ٜ 
٩ٯضجذ ٟوبه٦ُ 

: أَدض

 أهثؾ ٟ٪آَ اٛزِب٩ع ث٠٘ب١ ؽل٩ص٨ب -

 ُٮ ا٠ٜٛوت  -    ىٯبكح أع٪ه اٛو٠بٙ
 ُٮ ا٠ٛؾٚ  -    افزٰبه ٟ٘ب١ ٓؼبء اٛوـٜخ

 ُٮ ا٠ٛظ٤ن  -    شواء ٟالثٌ اٛوٰل 
 ُٮ اٛجٰذ  -    ر٘٪ٯ٢ ُوٯْ

 

انزذسيت ٔ 
 االعزثًبس

 
  



 02انذسط  انًيذاٌ انثبنش  انغُخ انثبنثخ اثزذائي
 

  اٛ٪ؿ٤ٮاٛزبهٯـ انًيذاٌ 
ربهٯـ انُشبط 

 ا٠ٛوٜ٪ٟخ اٛزبهٯقٰخانًٕضٕع 
ك 45انًذح 

ٗزبة اٛز٠ٰٜن، اَٛج٪هح، ٗواً  انٕعبئم
 ا٠ٛؾب٩ٛخ

 
انٓذف 

 انزعهيًي
ٯزووٍ ه٬ٜ ر٤٪م ا٠ٛوٜ٪ٟبد اٛزبهٯقٰخ ٩ُؼ٨ب 
 ُٮ ٨ُٞ ٩آن ٩أؽلاس ُزوح ى٤ٰٟخ ٢ٟ ربهٯق٤ب

انكفبءح 
انخزبييخ 

ٯ٤ـْٜ ٢ٟ ا٠ٛظبكه اٛزبهٯقٰخ الٍزقالص 
 ٟوٜ٪ٟبد رقض عب٣جب ٢ٟ ربهٯق٦ ا٠ٛؾٜٮ

ٯـٜن ه٬ٜ اٳى٤ٟخ ٩اٳ٤ٟ٘خ اَٛبثٔخ ٩ٟب انقيى 
. ٯزوْٜ ٨٤ٟب ثبٛ٪ؿ٢ ٩ربهٯـ ٩هٟ٪ى٥ ٩رـٜوبر٦

 

انزقٕيى   انًشازم انٕضعيبد انزعهًيخ ٔانُشبط انًقزشذ

ٯغٰت ه٢ 
 اٳٍئٜخ

 ٟبكٯخ ٩ثوؼ٨ب ًٰو ٟبكٯخ ثوؼ٨ب ٟقزِٜخ، ثٜل٣ب ربهٯـ رؾ٘ٮ اٛزٮ ا٠ٛظبكه: انغيبق
  كهً ٟظبكه ا٠ٛوٜ٪ٟبد اٛزبهٯقٰخ: انغُذ

؟ أمٗو أٟضٜخ ه٢ ٟظبكه ٟبكٯخ، ٩أٟضٜخ ه٢ ٟظبكه ًٰو ٟبكٯخ: انزعهيًخ

يشزهخ 
 االَطالق

ٯَز٨ٚ ٟ٪ػ٪م 
اٛلهً 

 
 

ٯ٤بٓش ٟؾز٪٫ 
ا٤َٛلاد ا٠ٛوئٰخ 

 
 
 

ٯَز٤زظ ا٠ٛواك ٢ٟ 
٩هاء ٗٚ ٤ٍل 

 
 

ٯزووٍ ه٬ٜ ٟقزَٜ 
 ٟظبكه ا٠ٛوٜ٪ٟبد

 
 

ٯزلهة ه٬ٜ 
اٍزقالص 

ا٠ٛوٜ٪ٟبد ٢ٟ 
ا٠ٛظبكه ه٬ٜ 

 ر٤٪ه٨ب
 
 
 

ٯَزِٰل ٢ٟ 
ا٠ٛوٜ٪ٟبد ُٮ 
٩طَ ٩آن ٢ٟ 

 ربهٯق٦
 
 
 
 

ٯَز٤زظ اٛقالطخ 
ا٤٠ٛبٍجخ 

 :رًٓيذ
رورجؾ ٗٚ ؽبكصخ ربهٯقٰخ ث٠٘ب١ ٟو٢ٰ ٩ى٢ٟ ٟؾلك، َُٰ٘ ٯ٤٘٠ٖ اٍزقالص 

 ا٠ٛوٜ٪ٟخ اٛزبهٯقٰخ ٢ٟ ٟظبكه٧ب ا٠ٛزولكح؟
 :(انًكبٌ كًٕضٕع نهسذس انزبسيخي)اكزشبف 

 ٩ٟشب٧لح اٛظ٪ه ٩ٓواءح ا٤َٛلاد ٤ٟ٩بٓشخ ٗٚ ٤ٍل ه٬ٜ 41 40٩ُزؼ ٗزبة اٛزبهٯـ ص 
 ؽلح

    
 الؽق ا٤َٛل  -
 أٯ٢ ٯز٪اعل ٧نا اٛج٤بء؟ -
 َٰٗ ٣زوبٟٚ ٟو٦؟ -

 آوأ ا٤َٛل  -
 ٟز٬ ث٤ٰذ ا٠ٛلٯ٤خ؟ -
 ٠ٛبما ث٤٪٧ب؟ -

 آوأ ا٤َٛل  -
 ٟبما ٯ٪عل ُٮ ا٠ٛلٯ٤خ؟ -
 ُٰٞ اٍزقلٟذ؟ -

 الؽق ا٤َٛل  -
 ثٞ ث٤ٰذ ٧ن٥ اَٛبؽخ؟ -
 ُٰٞ ٗب٣ذ رَزقلٝ؟ -

    
 الؽق ا٤َٛل  -
 ٟبما ٯشج٦ ٧نا اٛج٤بء؟ -
 ُٰٞ ٯَزقلٝ -

 آوأ ا٤َٛل  -
 َٰٗ ٗب٣ذ ٟلٯ٤خ ع٠ٰٜخ -
 ٛٞ ث٤ٰذ ا٤٠ٛشآد؟ -

 الؽق ا٤َٛل  -
 االٝ روٟي آصبه ع٠ٰٜخ؟ -
 َٰٗ روبٟٜ٪ا ٟو٨ب اٱ١؟ -

 الؽق ا٤َٛل  -
 ٛٞ رؾِق اٱصبه؟ -
 َٰٗ ٯزٞ ؽِل٨ب؟ -

 :(انشخظيخ كًٕضٕع نهسذس انزبسيخي)اكزشبف 
 ٩ٟشب٧لح اٛظ٪ه ٩ٓواءح ا٤َٛلاد 43 42٩ٟـبٛجخ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ثِزؼ ٗزبة اٛزبهٯـ ص 

 ٤ٟ٩بٓشخ ٗٚ ٤ٍل ه٬ٜ ؽلح

    
 آوأ ا٤َٛل  -
 ٢ٟ ٩ؽل أعياء ٣٪ٰٟلٯب؟ -
 ٢ٟ هًت أ٩ال ُٮ مٖٛ؟ -

 الؽق ا٤َٛل  -
 ٟبما ٤ٜٓب ه٢ اٛو٠الد؟ -
 ٢ٟ هٍٞ ٨ُٰب؟ -

 آوأ ا٤َٛل  -
 ٟبما ؽ٘ٞ ٍِٰبٌٓ؟ -
 َٰٗ ٗب٣ذ ٠ٟٜ٘ز٦؟ -

 الؽق ا٤َٛل  -
ٟب ٧ٮ هبط٠خ ٣٪ٰٟلٯب  -

 اٌٛوثٰخ؟ ٠ٛبما أهاك اٛ٪ؽلح؟

    

 الؽق ا٤َٛل  -
 ٢ٟ ؽ٘ٞ ٟ٪هٯـب٣ٰب؟ -
 ٟب هبط٠خ ٠ٟٜ٘ز٦؟ -

 الؽق ا٤َٛل  -
ٟب ٣٪م اٛقؾ ا٠ٛ٘ز٪ة  -

ه٬ٜ اٛو٠ٜخ؟ ٟز٬ 
 ٗب١ مٖٛ؟

 الؽق ا٤َٛل  -
 االٝ ٯشٰو -
 ٟب ٟو٬٤ ػوٯؼ -
 ٢ٟ كُو٢ ٦ُٰ؟ -

 آوأ ا٤َٛل  -
 ثٞ اشز٨و ا٠ٜٖٛ ٯ٪ثب؟ -
 ٛٞ ا٧زٞ ثنٖٛ ٧٩٪ ٟٜٖ؟ -
 ٟب ٟغبالد ثؾض٦ ٩ٟشبهٗز٦؟ -

 (االخزظبس ٔانزجغيظ)اعزُزبج 
٣ؾظٚ ٢ٟ فالٙ آصبه ه٠وا٣ٰخ أ٩ ٟولاد ٩ٟقـ٪ؿبد ه٬ٜ ٟوٜ٪ٟبد ربهٯقٰخ ٠٨ٟخ رؾ٘ٮ ٤ٛب 

 .ربهٯق٤ب ٩ر٤ِو٤ب ُٮ افزٰبه َٟزٔج٤ٜب

يشزهخ 
ثُبء 

 انزعهًبد

ٯ٤غي ا٤ٛشبؽ ث٤بء 
 ه٬ٜ ٟب ٟ٘زَجبر٦ 

: ..... صرقٕيى خضئي
 افزو ٤ٍلا ٢ٟ ا٤َٛلاد ٩اؽ٘ٮ ش٨ِٰب ٟب ٯزؼ٦٤٠ ٢ٟ ٟوٜ٪ٟبد

انزذسيت  
 ٔ

االعزثًبس 

أهٰل ٗالٟٮ اَٛبثْ، أؿِبٙ ا٤َٛخ اٛضبٛضخ ال هالٓخ ٨ٛٞ ث٨نا اٛزبهٯـ، ال ٯؤٚ أ١ ٯلهً اٛز٠ٰٜن ُٮ أ٩ٙ : ٟالؽلخ

 !!! ؽٰبر٦ رِبطٰٚ ه٢ اٱصبه ٩اٳ٠ٍبء ُٮ ؽ٢ٰ ٧٪ أطال ٛٞ ٯزؾ٘ٞ ؽز٬ ُٮ ٓواءح ا٠ٜ٘ٛبد
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 ا٠ٛبكح ٩هبٛٞ اٳشٰبءانًيذاٌ 
 كهعخ رغ٠ل ا٠ٛبء انذسط
 ك45انسظخ 

ُٰلٯ٪٧بد رو٠ٰٰٜخ، ٗزبة اٛزوثٰخ  انٕعبئم
 اٛو٠ٰٜخ

 
يشكجبد 
 انكفبءح

ٯَزقٜض ػو٩هح اٍزو٠بٙ ا٠ٛؾواه ٩هالٓخ كهعخ 
 اٛؾواهح ثش٘ٚ ا٠ٛبء

انكفبءح 
انخزبييخ 

ٯؾٚ ٟش٘الد رزـٜت اٛزوبٟٚ ٟن ا٠ٛبكح ٩رؾ٪الر٨ب 
 ثزغ٤ٰل ٟ٪اهك٥ ؽ٪ٙ فظبئض ا٠ٛبكح ٩ٟجبكة اٰٛٔبً

انقيى 
 ٔانًٕاقف

ٯَزقلٝ اٛجؾش ٩اٛزٔظٮ، ٯ٤لٞ أه٠ب٦ٛ ٩ٯقـؾ ٨ٛب 
 ُٮ اؿبه ع٠بهٮ، ٯ٘زشَ ٟؾٰـ٦ ٩ٯزِبهٚ ٟو٦

 

 انًشازم انٕضعيبد انزعهًيخ ٔانُشبط انًقزشذ انزقٕيى

ٯَزوٰل ِٟب٧ٰٞ 

اٛلهً اَٛبثْ 

 ٓظل ر٪ك٨ِٰب

 :انغُذ

 كهً اٍزقلاٝ ا٠ٛؾواه
 :انزعهيًخ

 ه٤لٟب ٠ٜ٣ٌ اٳشٰبء ٣شوو ثؤ٨٣ب ثبهكح أ٩ ُبروح 
 ٧ٚ ٯ٤٤٘٠ب ٟووُخ اٛلهعخ ثبٰٛل ُٔؾ؟ ٟبما ٯٜي٤ٟب؟ -

يشزهخ 
 االَطالق

ٯ٤بٓش اٛ٪ػوٰخ 

٩ٯغٰت ه٢ 

اٳٍئٜخ  

 

 

 

ٯزووٍ ه٬ٜ 

ٟ٘٪٣بد اٛزغوثخ 

 ٩ٯوآج٨ب

 

 

ٯٌٰٔ كهعخ 

ؽواهح ا٠ٛبء هلح 

 ٟواد ٩ٯٔبه٨٣ب

 

 

ٯ٘زشَ كهعخ 

رغ٠ل ا٠ٛبء 

٩هالٓز٨ب 

 اٛز٤بٍجٰخ

 

 

 ٯَزنٗو ٩ٯغٰت

 (94ص) :عشع انٕضعيخ

  ُٙٮ ُظٚ اٛشزبء رزَبٓؾ اٛضٜ٪ط ه٬ٜ ٠ٓٞ اٛغجب

ٟب ٧٪ ٍجت رش٘ٚ اٛضٜ٪ط ٩رغ٠ل . ا٠ٰٛب٥ ُٮ اٛجؾٰواد

 ا٠ٰٛب٥؟

 :انُشبط
 اٛزووٍ ه٬ٜ كهعخ ؽواهح رؾ٪ٙ ا٠ٛبء ا٬ٛ :  اعواء اٛزغوثخ

 عٰٜل
 ٟبء اٛؾ٤ِٰخ، ٗؤً، ٟجوك صالعخ، : اٛ٪ٍبئٚ ا٠َٛزو٠ٜخ

 ٟؾواه
 اٛقـ٪اد : 
 ػن ا٠ٛبء ُٮ اٛ٘ؤً ٩ػن ٟو٦ ا٠ٛؾواه 
 ا٣زلو ٰٜٓال ٩ٍغٚ كهعخ ؽواهح ا٠ٛبء اٛؾبٰٛخ 
 ػن اٛ٘ؤً ثب٠ٛؾواه ُٮ ا٠ٛغ٠ل 
 هاعن ا٠ٛؾز٪٫ ثول هثن ٍبهخ ٩آوأ اٛلهعخ 
 ٟبما رالؽق؟ ا٣قِؼذ كهعخ ؽواهح ا٠ٛبء 
  ٣وٰل ا٠ٛبء ا٬ٛ ا٠ٛغ٠ل ٣٩و٪ك ا٦ٰٛ ثول ٍبهخ أ٩ أٗضو

 ٣٩الؽق ا٤ٛزٰغخ
 ٯ٢٘٠ اٛجلاٯخ ٓجٚ ٩ٓذ اٛؾظخ أ٩ اٛز٠ٜ٘خ ثول اٛؾظخ 

 طبه ا٠ٛبء؟ َٰٗ 
 رَب٩٭؟. آوأ كهعخ ؽواهح ا٠ٛؾواه ٞٗ  
 ٟبما رٔ٪ٙ؟ 
 ىاكد اٛلهعخ ا٣قِبػب، ٟبما ٯؾلس ٠ٜٛبء؟ ٪ٛ 
 ٯَز٤زظ اٛقالطخ ا٤٠ٛبٍجخ ٨ٛنا اٛلهً ٢ٟ فالٙ اٳٍئٜخ ا٠ٛ٪ع٨خ: 

 C0°ٔركزت : دسخخ ردًذ انًبء ْي انظفش يئّٕي
 يجقى انًبء يزدًذا رسذ ْزِ انذسخخ يًٓب اَخفضذ

ثُبء 
 انزعهًبد

ٯـجْ ٟ٘زَجبر٦ 

٩ٯ٘زشَ ٟوبهٍ 

 علٯلح

 (95ص) يب رعهًزّ

 (95ص ): اٛز٠وٯ٢ اٳ٩ٙ

  :أ٠ٗٚ ٗٚ ع٠ٜخ -

 ......رزش٘ٚ اٛضٜ٪ط ه٤لٟب ر٤قِغ كهعخ ؽواهح اٛغ٪ ا٬ٛ  -

 ......ه٤لٟب ر٤قِغ كهعخ ؽواهح ا٠ٛبء ا٬ٛ اٛظِو ٟئ٪ٯخ ٯزؾ٪ٙ ا٬ٛ  -
 .......ه٤ل كهعخ ؽواهح أه٬ٜ ٢ٟ اٛظِو ٟئ٪ٯخ ٯ٘٪١ ا٠ٛبء ثؾبٛخ  -

 ......ه٤ل كهعخ ؽواهح أٓٚ ٢ٟ اٛظِو ٟئ٪ٯخ ٯ٘٪١ ا٠ٛبء ثؾبٛخ  -

 (95ص ): اٛز٠وٯ٢ اٛضب٣ٮ

 َٰٗ ٧ٮ؟. الؽق ٟ٘وجبد اٛضٜظ ُٮ اٛظ٪هح -

َٰٗ رظٰو ٧ن٥ ا٠ٛ٘وجبد ُٮ اٛؾبالد اٛضالس ؽَت كهعخ ٗٚ ٟؾواه ٢ٟ  -
 ا٠ٛؾبهٯو اٛضالصخ؟

رذسيت 
 ٔاعزثًبس
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 اٳهلاك ٩اٛؾَبةانًيذاٌ 
اٛؾبٍجخ انُشبط 

 ك45انًذح 
 انسظخ 

ؽبٍجبد،اٳٛ٪اػ  انٕعبئم

 
انٓذف 

 انزعهًي
 ٯ٤غي ه٠ٰٜبد اٛغ٠ن ٩اٛـوػ ٩اٛؼوة ثبٛؾبٍجخ

انكفبءح 
انخزبييخ 

ٯؾٚ ٟش٘الد ثزغ٤ٰل ٟوبهٍ ٟزؤٜخ ثبٳهلاك اٛـجٰوٰخ 
 .، ٩ثز٪كَٰ ه٠ٰٜبد اٳهثن100000اٳطٌو ٢ٟ 

ٯالؽق ٩ٯ٘زشَ، ٯزؾْٔ ٢ٟ طؾخ ا٤ٛزبئظ ٩ٯظبكّ انقيى 
ه٨ٰٜب، ٯَزو٠ٚ اٛزوٰٟي اٛوب٠ٛٮ 

 

 انًشازم انٕضعيبد انزعهًيخ ٔانُشبط انًقزشذ انزقٕيى

ٯجؾش ه٢ 
ٟورجخ ٗٚ هلك 
 ٩هلك ٗٚ ٟورجخ

انسغبة انزُْي 
 .رو٢ٰٰ هلك اٛوشواد،ا٠ٛئبد،اٱالٍ ُٮ هلك

 67:  ٩هلك اٱالٍ ٧٪677:  ٩هلك ا٠ٛئبد ٧٪6 776:  ٧٪67 765هلك اٛوشواد ُٮ : ٟضبٙ
 .أٟضٜخ أفو٫

يشزهخ 
 االَطالق

ٯٔوأ اٛ٪ػوٰخ 
٩ٯ٨ِٞ ِٟوكار٨ب 

 
 

ٯزووٍ ه٬ٜ 
ٟقزَٜ ؿوّ 

ؽٚ ٟشٜ٘خ ٟب 
 
 
 

ٯزلهة ه٬ٜ 
اٍزقلاٝ 
اٛؾبٍجخ 

 ثبٛزلهٯظ
 
 

ٯزؤٗل ٢ٟ طؾخ 
ا٤ٛزبئظ اٛزٮ 

رؾ٨ٔٔب 
 اٛؾبٍجخ

 
 

ٯَزقلٝ 
اٛؾبٍجخ ُٮ 

اٯغبك ٣زبئظ 
ٟؤلح ثَوهخ 

 ٩كٓخ
 
 

ٯغَل ٟوبه٦ُ 
ثـوٯٔخ 
 طؾٰؾخ

: يشزهخ انزسفيض
٧ٚ ٯ٤٘٠٘ٞ اعواء ٧ن٥ : ٯٔزوػ ا٠ٛوٜٞ ه٠ٰٜخ ر٘٪١ طوجخ ه٬ٜ رالٰٟن ا٤َٛخ اٛضبٛضخ ٩ٯَؤٙ

اٛو٠ٰٜخ؟  
ث٠بما رَزو٢ٰ ٵعوائ٨ب؟  

أكزشف فقشح 
  ثول اهبكح ٗزبثز٨ب ه٬ٜ اَٛج٪هح ٩ر٠ضٰٚ اٛش103ٚ٘ا٠ٛؾلكح ُٮ طِؾخ شوػ ٣ض اٛ٪ػوٰخ  

ٯ٘زشَ اٛز٠ٰٜن اٛؾبٍجظ ٩ٯـٜن ه٬ٜ ٟلٛ٪ٙ أىهاه٧ب ثز٪ع٦ٰ ٢ٟ ا٠ٛوٜٞ، صٞ ٯ٪كَ 
 .٧ن٥ ا٠ٛوٜ٪ٟبد ُٮ رـجْٰ ؽَبثٮ ٟجبشو

 اإلخشاءاد
 ثز٪ع٦ٰ ٢ٟ ا٠ٛوٜٞٯزووٍ ه٬ٜ ا٠َٜٛبد  
 ٯؾغي اٳهلاك ٢ٟ ا٠ٛورجخ اٛوٰٜب ٜٛل٣ٰب 
ثبًالّ /ػن أطجوٖ ه٬ٜ ا٠َٜٛخ اٛقبطخ ثزشٌٰٚ -

. اٛؾبٍجخ
............. اٛـوػ/ػن أطجوٖ ه٬ٜ ىه اٛغ٠ن -
  ه٬ٜ اٛؾبٍجخ89اؽغي اٛولك  -
اٍزو٠ٚ ؽبٍجزٖ ٩أ٠ٗٚ اٛؾَبة  -
 آوأ ا٤ٛزٰغخ اٛغلٯلح -
  ٚٗ ٯووع ا٠ٛوٜٞ ه٤ٰخ ٢ٟ أه٠بٙ اٛزالٰٟن،ؽٰش ٯ٘زت

ر٠ٰٜن اٛولك اٛلب٧و ه٬ٜ شبشخ ؽبٍجز٩،٦ٯ٤بٓش٦ 
 .ُٮ ا٠ٛواؽٚ اٛزٮ اهز٠ل٧ب

 ٯ٢٘٠ ٠ٜٛوٜٞ االٍزوب٣خ ث٨نا اٛجو٣بٟظ ٰٛز٢٘٠ اٛزالٰٟن ٢ٟ ا٣غبى اٛو٠ٰٜز٢ٰ 
 ٯزجن ا٠ٛواؽٚ ا٠ٛج٤ٰخ ُٮ اٛغل٩ٙ ٩ٯ٤غي اٛؾَبة 

: انسٕطهخ ٔانزأعيظ
.  اٛقبؿئخ ثول ا٤٠ٛبٓشخ ٯزٞ اٛزظلٯْ ه٬ٜ ا٠ٛواؽٚ اٛظؾٰؾخ ٩اثوبك

 : يشزهخ االَدبص

. ٯـٜت ٢ٟ اٛزالٰٟن ٓواءح اٛز٠وٯ٢ اٳ٩ٙ ٢ٟ ُٔوح أ٣غي
ٯٔ٪ٝ ٗٚ ر٠ٰٜن ثبٛزؾْٔ ٢ٟ ا٤ٛزٰغخ ثول شوػ اٛزو٠ٰٜخ شوؽب ٩اُٰب 

 ثبٍزقلاٝ اٛؾبٍجخ ٩رؾذ ر٪ع٨ٰبد ا٠ٛوٜٞ
 ه٬ٜ أ١  ٯ٠و ا٠ٛوٜٞ ث٢ٰ اٛظِ٪ٍ ٛزَغٰٚ اٛؤجبد اٛزٮ ٓل روزوػ٨ٞ

. روبٛظ أص٤بء ا٤٠ٛبٓشخ
  .ٯزٞ اٛزظؾٰؼ اٛغ٠بهٮ ه٬ٜ اَٛج٪هح ٩اِٛوك٫ ه٬ٜ اٛ٘زت

ٯَزو٠ٚ اٛؾبٍجخ ُٮ اٯغبك ص٢٠ اٛش٠٪م ا٠َٛزو٠ٜخ ُٮ هٰل ا٠ٰٛالك ٟجبشوح ك١٩ اعواء 
 اٛو٠ٰٜخ ه٬ٜ اٳ٩هاّ

رعهًذ  
اٛؾبٍجخ ٧ٮ آٛخ رَزقلٝ ُٮ ؽَبة اٛو٠ٰٜبد ثَوهخ ٩كٓخ، ٨ُٰب ٟغ٠٪هخ أىهاه 

 .رٔ٪ٝ ثولح ه٠ٰٜبد

يشزهخ 
ثُبء 

 انزعهًبد

ٯ٤غي اٛز٠بهٯ٢ 
ُوكٯب 

.  ُٮ اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ67ؽٚ اٛز٠بهٯ٢ ص : انزًشٌ
 اٟٲ اٛغلا٩ٙ ٛز٤غي ه٠ٰٜبد ثبٛؾبٍجخ. 1
 اٍزو٠ٚ اٛؾبٍجخ ٩ؽلك اٛو٠ٰٜخ اٛظؾٰؾخ. 2

 أ٩عل ص٢٠ ٟشزوٯبد أ٢ٰٟ. أثؾش

انزذسيت 
 ٔ

 االعزثًبس

  رقظض اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ ٛؾٚ اٛز٠بهٯ٢ ه٬ٜ كُزو اٳ٣شـخ: ٟالؽلخ
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 ر٤لٰٞ ا٠ٛوـٰبدانًيذاٌ 
(. 3)ؽٚ ٟش٘الد انُشبط 

 ك45انًذح 
 2 1٩انسظخ 

اٳٛ٪اػ،ط٪هح اٛ٘زبة،ٗواٍبد  انٕعبئم
ا٠َٛ٪كح 

 
انٓذف 

 انزعهًي
 ٯجؾش ه٢ ٟوٜ٪ٟخ ُٮ ٩صٰٔخ ٩ٯَزو٨ٜ٠ب ٛؾٚ ٟش٘ٚ

انكفبءح 
انخزبييخ 

ٯؾٚ ٟش٘الد ثبٍزقلاٝ ٟوٜ٪ٟبد هلكٯخ ٤ٟل٠خ ُٮ 
 ٓ٪ائٞ أ٩ علا٩ٙ أ٩ ٟقــبد أ٩ ط٪ه ٩ٯ٤ل٨٠ب ُٮ عل٩ٙ

ٯالؽق ٩ٯ٘زشَ، ٯزؾْٔ ٢ٟ طؾخ ا٤ٛزبئظ ٩ٯظبكّ انقيى 
ه٨ٰٜب، ٯَزو٠ٚ اٛزوٰٟي اٛوب٠ٛٮ 

 

 انًشازم انٕضعيبد انزعهًيخ ٔانُشبط انًقزشذ انزقٕيى
ٯؾَت 

ٟغبٰٟن م٤٧ٰب 
 ثول رغيئز٨ب

انسغبة انزُْي 
. اٛؾَبة اٛظؾٰؼ

 .ٯ٘زت ا٠ٛوٜٞ ه٠ٰٜخ ع٠ن أ٩ ؿوػ ٩ٯـٜت ٢ٟ اٛزالٰٟن ا٣غبى٧ب ه٠٪كٯب ه٬ٜ أٛ٪اؽ٨ٞ

يشزهخ 
 االَطالق

ٯٔوأ اٛ٪ػوٰخ 
٩ٯ٨ِٞ ِٟوكار٨ب 

 
 
 

ٯزووٍ ه٬ٜ 
ٟقزَٜ ؿوّ 

ؽٚ ٟشٜ٘خ ٟب 
 
 
 
 

ٯؾٜٚ ا٠ٛشٜ٘خ 
ا٬ٛ هلح 

ه٤بطو ٩ٯوٗي 
 ه٨ٰٜب

 
 
 

ٯقزبه اٛو٠ٰٜخ 
ا٤٠ٛبٍجخ ثول 

رقـٰؾ 
 ا٠ٛشٜ٘خ

 
 
 

ٯغَل ٟوبه٦ُ 
ثـوٯٔخ 
 طؾٰؾخ

: يشزهخ انزسفيض
  ث٤زب160 ر٠ٰٜنا ٢ٟ ث٨٤ٰٞ 354ُٮ ٟلهٍز٤ب  .
 ؟ ٧٪ هلك اٳ٩الك ُٮ ا٠ٛلهٍخ ٟب -

أكزشف فقشح 
  ثول اهبكح 104ا٠ٛؾلكح ُٮ طِؾخ شوػ ٣ض اٛ٪ػوٰخ 

 ٗزبثز٨ب ه٬ٜ اَٛج٪هح ٩ر٠ضٰٚ اٛش٘ٚ
: ٯـٜت ا٠ٛوٜٞ ٢ٟ اٛزالٰٟن ٓواءح ٣ض اٛ٪ػوٰخ ٩ٯَؤٙ

 75kgٯجٜي ٩ى١ اٳة 
 21kg ٩ى١ اٳٝ أٓٚ ٢ٟ ٩ى١ اٳة ثـ 

 ٩18kgى١ اٳفذ أٓٚ ٢ٟ اٳٝ ثـ 
 ٩6kgى١ ٗوٯٞ أٗضو ٢ٟ أفز٦ ثـ 

 ٗٞ ٯجٜي ٩ى١ ٗٚ ٩اؽل؟ 
  اٍزو٢ ثبٛزظ٠ٰٞ ا٠ٛٔبثٚ ٛؾَبة ٩ى١ ٗٚ ٩اؽل

 اإلخشاءاد
. أفز٦ ٗوٯٞ، اٛجؾش ه٢ ٩ى١ اٳٝ،ٟبما ؿٜت ٤ٟب؟  -
 ،أٗضو  ٩أٓٚ: اٛزوٰٗي ه٬ٜ هجبهرٮ ٟن ٯؾلك اٛوالٓخ ث٢ٰ ٩ى١ ٗٚ ُوكٯ٢ 
 ٣ٔ٪ٝ رلهٯغٰب ٩اهز٠بك اٛزظ٠ٰٞ ثؾَبة ٩ى١ ٗٚ ُوك ٟن ا٤٠ٛبٓشخٵٯغبك اٵعواء ا٤٠ٛبٍت  
  ٧ٚ ٩ى١ اٳٝ أٓٚ أ٩ أٗضو ٢ٟ ٩ى١ اٳة؟ 
  ث٘ٞ ر٤ٔض اٳٝ ه٢ اٳة؟ الؽق اٛزظ٠ٰٞ اٳ٩ٙ؟ 
  ٢ٟ ٩ى١ اٳة21َٰٗ ٣ؾظٚ ه٬ٜ ٩ى١ اٳٝ؟ ثـوػ  
  ٖ54=21-75أؽَت مٖٛ ه٬ٜ ٗواٍزkg  
  ٯزٞ ه٤ل مٖٛ ٗزبثخ ٩ى١ اٳٝ اٛغلٯل ُٮ اٛزظ٠ٰٞ ؽز٬ ٯوز٠ل ه٦ٰٜ ا٠ٛزوٜٞ ٵٯغبك ثٰٔخ

 اٳ٩ىا١
  36=18-54، ٤ُغل 54 ٢ٟ 18ٜٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ٩ى١ اٛج٤ذ ٣ـوػkg 
  َٰ42=6+36 ٛ٪ى١ اٛج٤ذ ، ٤ُغل 6ٜٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ ٩ى١ االث٢ ٣لkg 
 ٍٯووع ا٠ٛوٜٞ ه٤ٰخ ٢ٟ أع٪ثخ اٛزالٰٟن ٩ٯ٤بٓش٨ب ٟو٨ٞ ه٢ ؿوٯْ ؽ٪اه ٧بك 

: انسٕطهخ ٔانزأعيظ
. ثول ا٤٠ٛبٓشخ ٯزٞ اٛزظلٯْ ه٬ٜ اٳع٪ثخ اٛظؾٰؾخ ٩اثوبك اٛقبؿئخ

 : يشزهخ االَدبص

 ٓواءح اٛزـجٰٔبد ٟوؽٰٜب
شوػ اٛزو٠ٰٜخ شوؽب ٩اُٰب  

. ُوك٫ٍرظؾٰؼ ع٠بهٮ 
 ٟب ٩ى١ اَٰٛبهح ُبهًخ؟ ٟب ٩ى١ اٛؾ٠٪ٛخ؟ 

 َٰٗ ٣ؾظٚ ه٬ٜ اٛ٪ى١ اٜٛ٘ٮ؟ 
 ٧٪ هلك ط٤بكٯْ اٛزِبػ ُٮ اٛـٜجٰخ؟  ٟب

ٟب ٧٪ ٩ى١ اٛظ٤ل٩ّ اٛ٪اؽل؟  
 َٰٗ ٣ؾظٚ ه٬ٜ اٛ٪ى١ اٜٛ٘ٮ؟ أ٣غي مٖٛ

رعهًذ  
ٛؾٚ ٟش٘ٚ ٟب أٓ٪ٝ ثزٜ٪ٯ٢ ا٠ٛوـٰبد، أهٍٞ ٟقــب ٠ٜٛشٜ٘خ، أٓوأ ا٠ٛـٜ٪ة ٩أفزبه 

 اٛو٠ٰٜخ ا٤٠ٛبٍجخ

يشزهخ 
ثُبء 

 انزعهًبد

ٯ٤غي اٛز٠بهٯ٢ 
ُوكٯب 

.  ُٮ اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ68ؽٚ اٛز٠بهٯ٢ ص : انزًشٌ
 أ٠ٗٚ ٟٚء اٛغل٩ٙ. 1
 أ٩عل ٗزٜخ ٗٚ ا٠ٛشزوٯبد. 2
 أ٩عل هلك طِؾبد اٛ٘زبة ا٠ٛٔو٩ء. 3
 أ٩عل هلك اٛوٗبة  . 4

انزذسيت 
 ٔ

 االعزثًبس

  رقظض اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ ٛؾٚ اٛز٠بهٯ٢ ه٬ٜ كُزو اٳ٣شـخ: ٟالؽلخ



  06انذسط  زفم َٓبيخ انغُخ: انًقطع انشاثع انغُخ انثبنثخ اثزذائي
 اِٛؼبء ٩ا٤٨ٛلٍخانًيذاٌ 
 (1 )اٳش٘بٙ ا٠ٛؤٛ٪ُخانُشبط 

 ك45انًذح 
 2 1٩انسظخ 

َٟبؿو ٩أٗ٪اً،أ٩هاّ َٟز٤َقخ  انٕعبئم
ٜٛ٪ػوٰخ 

 
انٓذف 

 انزعهًي
ٯ٠َٮ أش٘بال ٟؤٛ٪ُخ ٗب٠ٛوثن ٩ا٠ٛضٜش ٩ا٠َٛزـٰٚ 

 ٩ا٠ٛو٢ٰ
انكفبءح 

انخزبييخ 
ٯؾٚ ٟش٘الد ٟزؤٜخ ث٪طَ ر٤ٔٚ أ٩ رؾلٯل ٟ٪ٓن 

شٮء ُٮ اِٛؼبء أ٩ ه٬ٜ ٟقـؾ، ٟن ٟٔبه٣خ اٳؿ٪اٙ 
 ٨ُ٩ٞ اٛز٤بكو ٩اٛزوبٟل ٩االٍزٔبٰٟخ

ٯالؽق ٩ٯ٘زشَ، ٯزؾْٔ ٢ٟ طؾخ ا٤ٛزبئظ ٩ٯظبكّ انقيى 
ه٨ٰٜب، ٯَزو٠ٚ اٛزوٰٟي اٛوب٠ٛٮ 

 

 انًشازم انٕضعيبد انزعهًيخ ٔانُشبط انًقزشذ انزقٕيى

ٯؾَت 
ٟغبٰٟن م٤٧ٰب 

 ثول رغيئز٨ب

انسغبة انزُْي 
ٟواعوخ علا٩ٙ اٛؼوة 

 ٯ٠ٜٮ اٳٍزبم ه٠ٰٜبد ٩ٯـبٛت اٛزالٰٟن ثبٯغبك ا٤ٛزٰغخ ٟجبشوح ٩ٗزبثز٨ب ه٬ٜ اٳٛ٪اػ

يشزهخ 
 االَطالق

ٯٔوأ اٛ٪ػوٰخ 
٩ٯ٨ِٞ ِٟوكار٨ب 

 
 
 

ٯزووٍ ه٬ٜ 
ٟقزَٜ ؿوّ 

ؽٚ ٟشٜ٘خ ٟب 
 
 
 
 

ٯزووٍ ه٬ٜ 
ف٪اص 

ا٠ٛؼٜوبد 
٩ٯٔبه١ ٠ُٰب 

 ث٨٤ٰب
 
 
 

ٯ٠ٰي ث٢ٰ 
ا٠ٛؼٜوبد ث٤بء 
ه٬ٜ ف٪اط٨ب 

 ا٠ٛشزوٗخ
 
 
 

ٯغَل ٟوبه٦ُ 
ثـوٯٔخ 
 طؾٰؾخ

: يشزهخ انزسفيض
 :ٯضجذ ا٠ٛوٜٞ ٓظبطخ ر٠ضٚ ف٠بٍٰب أ٩ ٍلاٍٰب ٩ٯَؤٙ

 ٧ٚ اٛش٘ٚ ٟؼٜن؟ َٰٗ هوُذ مٖٛ؟ 
ى٩اٯب٥؟ ٧ٚ هلك اٳػالم ٯَب٩٭ هلك اٛي٩اٯب؟   ٧٪ هلك ٧٪ هلك أػاله٦؟ ٟب ٟب

أكزشف فقشح 
  ثول اهبكح ٗزبثز٨ب ه٬ٜ اَٛج٪هح ٩ر٠ضٰٚ اٛش105ٚ٘ا٠ٛؾلكح ُٮ طِؾخ شوػ ٣ض اٛ٪ػوٰخ  

أ٩ ٯ٪ىم ا٠ٛوٜٞ اٳ٩هاّ ا٠َٛز٤َقخ 
 ٟجبشوح ثبٍزو٠بٙ اٛ٘زبة

ٯزؤٟٚ اٛز٠ٰٜن اٛز٠ٰٜن ٗٚ ش٘ٚ ٢ٟ 
 اٳش٘بٙ ٩ٯزووٍ ه٬ فظ٪طٰبر٦

 ٧ٚ أػالم ٧ن٥ اٳش٘بٙ ٟزٔبٯَخ؟
 أٗزت ٩طِب ٛ٘ٚ ٟؼٜن

 اإلخشاءاد
 ،ٚ٘ٯجؾش ه٢ ٌٰٓ اٛي٩اٯب ٩ٯ٘زت اٍٞ اٛش٘ٚ ٯٌٰٔ أؿ٪اٙ أػالم ٗٚ ش 
. ٟبما ٯ٠ضٚ اٛش٘ٚ اٳؽ٠و؟ رؾْٔ ثبٍزو٠بٙ اٛ٘٪ً ٩ا٠َٛـوح -
 ٗٞ ؿ٪٦ٛ ث٪ؽلح ا٠ٛوثوبد؟ ٗٞ هوػ٦؟ ٧ٚ أػاله٦ ٟزٔبٯَخ؟ -
 ٟب ٧٪ اٛش٘ٚ اٛٔوٯت ٢ٟ ٧نا ا٠ٛوثن؟ ٧ٚ ٦ٛ ٣ٌِ اٛق٪اص؟ رؤٗل ٢ٟ مٖٛ -
 ٟب االفزالٍ اٳٍبٍٮ ث٢ٰ ا٠ٛوثن ٩ا٠ٛو٢ٰ؟ اٛي٩اٯب -
 الؽق ا٠َٛزـٰٚ، ٧ٚ ٯشج٦ ا٠ٛوثن؟ ُٰٞ ٯزشبث٨ب١؟ ُٰٞ ٯقزِٜب١؟ -
 ٟب ٣٪م ا٠ٛؼٜن اٳفٰو؟ ٟب ٣٪م ى٩اٯب٥؟ َٰٗ ٯ٬٠َ؟ -
 ٟب اِٛوّ اٛغ٪٧و٭ ث٢ٰ اٛش٘ٚ اٳٍ٪ك ٩ثٰٔخ اٳش٘بٙ؟ هلك اٳػالم -
   ٞٯووع ا٠ٛوٜٞ ه٤ٰخ ٢ٟ أع٪ثخ اٛزالٰٟن ه٬ٜ اَٛج٪هح ٩ٯ٤بٓش٨ب ٟو٨

: انسٕطهخ ٔانزأعيظ
. ثول ا٤٠ٛبٓشخ ٯزٞ اٛزظلٯْ ه٬ٜ اٳع٪ثخ اٛظؾٰؾخ ٩اثوبك اٛقبؿئخ

ثب٤َٛجخ ٛ٪طَ ا٠ٛوثن ٩ا٠ٛو٢ٰ ٯ٢٘٠ ٠ٜٛوٜٞ ٗزبثخ اٛ٪طَ ث٠ِوكاد  
. ٣بٓظخ ٩ٯـٜت ٢ٟ اٛزالٰٟن ار٠بٝ اٛ٪طَ

 : ٟضال
 : يشزهخ االَدبص

   ٯـٜت ٢ٟ اٛزالٰٟن ٓواءح اٛز٠وٯ٢
 ٯغٰت ه٢ اٳٍئٜخ ثـوٯٔخ ٠ٛبهر٤ٰٰبه 
 ٰٛجبشو اٛز٠ٰٜن ثول٧ب اال٣غبىشوػ اٛزو٠ٰٜخ ٭ .
 طَ ٗٚ ش٘ٚ ثبٍزقلاٝ ا٠ٜ٘ٛبد ا٤٠ٛبٍجخ -
 ٟٞ ٯز٘٪١ ٗٚ ش٘ٚ؟ أٗزت ه٬ٜ اٳٛ٪اػ -
 رظؾٰؼ ع٠بهٮ ٩ُوك٫ ه٬ٜ اٛ٘واٍبد.  

رعهًذ  
 .ٓجٚ ر٠َٰخ ا٠ٛوٜٞ أؽَت أػاله٦ ٩أؿ٪ا٨ٛب ٩أرؾْٔ ٢ٟ ٣٪م ى٩اٯب٥

يشزهخ 
ثُبء 

 انزعهًبد

ٯ٤غي اٛز٠بهٯ٢ 
ُوكٯب 

.  ُٮ اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ69ؽٚ اٛز٠بهٯ٢ ص : انزًشٌ
 أ٠ٗٚ ٩طَ اٳش٘بٙ ثبٍزو٠بٙ ا٠ِٛوكاد ا٤٠ٛبٍجخ. 1
 أ٠ٗٚ ثـبٓخ رووٯَ ٗٚ ش٘ٚ. 2

 أفزبه اٛش٘ٚ ا٤٠ٛبٍت ٠ٜٛوـٰبد. أثؾش

انزذسيت 
 ٔ

 االعزثًبس

 رقظض اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ ٛؾٚ اٛز٠بهٯ٢ ه٬ٜ كُزو اٳ٣شـخ: ٟالؽلخ
  



 
 

 

 

 

 

 

 

  



  عبنى االثزكبس :  انغبثعانًقطع انزعهيًي
 ٨ُٞ ا٤٠ٛـ٪ّ ٩اٛزوجٰو اٛشِ٪٭انًيذاٌ 
 أٍج٪م اٵكٟبط انُشبط

 (اكٟبط ُٮ ا٠ٰٛلا١ اٛ٪اؽل)
ك 90انًذح 

 2 1٩انسظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
ٯوك اٍزغبثخ ٠ٛب ٯ٠َن، ٯزِبهٚ ٟن ا٤ٛض 

ا٤٠ٛـ٪ّ، ٯٰٔٞ ٟؼ٠٪١ ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ 

 
يؤششاد 

انكفبءح 
ٯ٠٤ٮ ٓلهار٦ ٩ٯَزض٠و٧ب ٩ٯلٟظ ٟ٘زَجبر٦ ُٮ ؽٚ 

 ٩ػوٰبد علٯلح ثب٣غبى اٳ٣شـخ ُوكٯب ٩ع٠بهٰب
انكفبءح 

انخزبييخ 
ٯغ٤ل ٟ٪اهك٥ ٗزبثٰب، ٯَزوعن ٟوٜ٪ٟبر٦ ٩ٯ٪ك٨ِب 

 ر٪كِٰب ٠ٍٰٜب
ٯ٪كَ ٓلهار٦ ٩ٯزؾ٘ٞ ٨ُٰب، ٯزؾ٬ٜ ثو٩ػ ا٠َٛئ٩ٰٛخ انقيى 

٩ٯز٢ٔ ه٦ٜ٠، ٯَب٧ٞ ُٮ اٛو٠ٚ اٛغ٠بهٮ 
 ٩ٯز٪اطٚ ٟن اٌٰٛو

 

 انًشازم انٕضعيبد انزعهًيخ ٔانُشبط انًقزشذ و انزقٕيى

ٯَزنٗو ه٤ب٩ٯ٢ 
 ا٤ٛظ٪ص 

 هؽٜخ ُٮ –ُٮ ٟؾـخ اٛج٤يٯ٢ )ُٯ٠َن ا٠ٛوٜٞ ٟزو٦ٰ٠ٜ ا٤ٛظ٪ص ا٤٠ٛـ٪ٓخ اٛضالصخ ٠ٜٛٔـن 
٩أص٤بء مٖٛ ٯغت اٛز٪اطٚ اٛجظو٭ ث٦٤ٰ ٩ث٢ٰ ٟزو٦ٰ٠ٜ ٟن االٍزوب٣خ  ( ا٠ٛوشل االٛ٘زو٣٩ٮ–اٛـبئوح 

. ثبٳكاء اٛؾٌ ؽوٗٮ ٩اٛٔوائ٢ اٌٜٛ٪ٯخ ٩اٌٰٛو ٌٛ٪ٯخ
 مٗو٣٩ٮ ثو٤ب٩ٯ٢ ا٤ٛظ٪ص :انزعهيًخ

خ 
زه

ش
ي

ق
ال

ط
الَ

ا
 

 
ٯغٰت ه٢ 
اٳٍئٜخ 

٩ٯَزنٗو اٰٛٔٞ 
 ٩ٯو٠ٚ ث٨ب

 
 

 
 

ٯَزوعن اٛظٰي 
٩ٯ٪ك٨ِب ُٮ 

 ربٟخ ع٠ٚ
 ا٠ٛو٬٤

 
 
 
 
 
 
 

ٯ٤غي اٳ٣شـخ 
. ا٠ٛٔزوؽخ

 
 
 
 
 

ٯؾلك فـبؿخ 
 اَٛوك

 إديبج فٓى انًكزٕة : انًشزهخ األٔنى
 ؿوػ أٍئٜخ ؽ٪ٙ ا٤ٛظ٪ص اٛضالس ٟن اٛزوٰٗي ه٬ٜ عب٣ت اٰٛٔٞ 

 في يسطخ انجُضيٍ : ا٤ٛض اٳ٩ٙ
 ٟبما شب٧ل ٯ٪ٍَ ُٮ اٛالُزخ ؟ - أٯ٢ ٩ٓوذ أؽلاس اٛٔظخ ؟ -
 ٠ٛبما ٯ٤٠ن  اٍزو٠بٙ ا٨ٛبرَ ا٤ٛٔبٙ ُٮ ٟؾـخ اٛج٤يٯ٢ ؟ -
  ٟب ٧ٮ اٳٟب٢ٗ اٳفو٫ اٛزٮ ٯ٤٠ن ٨ُٰب اٍزو٠بٙ ا٨ٛبرَ ا٤ٛٔبٙ ؟ ٟب ٧ٮ أػواه ا٨ٛبرَ؟  -

 سزهخ في انطبئشح : ا٤ٛض اٛضب٣ٮ
 ٟب ٧ٮ ٩ٍٰٜخ ا٤ٛٔٚ اٛزٮ اٍزو٠ٜز٨ب ؟ - ا٬ٛ أٯ٢ ارغ٨ذ اٛوبئٜخ ؟ -
 ٟبما ُوٚ اٛـِٚ ه٤ل ٩ط٪ٙ اٛـبئوح؟ - ث٠ب شوو اٛـِٚ أص٤بء رؾْٰٜ اٛـبئوح  ؟ -

 انًششذ االنكزشَٔي : ا٤ٛض اٛضبٛش
 ٟب ٧٪ ا٠ٛش٘ٚ اٛن٭ ٩ٓن ٦ُٰ اٳة ؟ -ا٬ٛ أ٭ ٟلٯ٤خ ارغ٨ذ اٛوبئٜخ ؟ -
 ٟب ٧ٮ اٛ٪ٍٰٜخ اٛزٮ اٍزو٨ٜ٠ب ٜٛقو٩ط ٢ٟ ا٠ٛشٜ٘خ ؟  -
 .امٗو ٩ٍبئٚ أفو٫ ٛزؾلٯل االرغب٧بد اٳهثوخ   -

 إديبج انظيغ : انًشزهخ انثبَيخ
. أٍئٜخ الٍزقواط اٛظٰي ا٠ٛله٩ٍخ ٩ر٪ك٨ِٰب ُٮ ع٠ٚ ربٟخ ا٠ٛو٬٤ؿوػ 

  يٕييب ٣َزو٠ٚ ا٨ٛبرَ ا٤ٛٔبٙ ٟز٬ ٣َزو٠ٚ ا٨ٛبرَ ا٤ٛٔبٙ ؟ -
 ٯن٧ت ٯ٪ٍَ ٟن ٩اٛل٥ ا٬ٛ ٟؾـخ  ٟز٬ ٯن٧ت ٯ٪ٍَ ٟن ٩اٛل٥ ا٬ٛ ٟؾـخ اٛج٤يٯ٢ 

  .أعجٕعيباٛج٤يٯ٢ 

 أؽٌ ثبٛوهت  ززى هٗت ا٠َٛبُو اٛـبئوح يب إٌ ث٠ب أؽٌ ا٠َٛبُو  ه٤ل هٗ٪ث٦ اٛـبئوح  -
 . أٜٓوذ اٛـبئوح ززى هثؾ ا٠َٛبُو١٩ أؽيٟز٨ٞ يب إٌ ٟز٬  أٜٓوذ اٛـبئوح ؟ 

.  اٛوبط٠خ خُٕة ششق رٔن  ٟلٯ٤خ ثَ٘وح أٯ٢ رٔن ٟلٯ٤خ ثَ٘وح ؟ -
 . اٛغيائو شًبل ٯٔن اٛجؾو اٳثٰغ ا٠ٛز٪ٍؾ أٯ٢ ٯٔن اٛجؾو اٳثٰغ ا٠ٛز٪ٍؾ ؟

 ٜٞر٪كَٰ اٛظٰي ُٮ ع٠ٚ ربٟخ ا٠ٛو٬٤ ٢ٟ ؿوٍ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ثز٪ع٦ٰ ٢ٟ ا٠ٛو.   
 (86-82-78) اٛظِؾبد ا٣غبى اٳ٣شـخ ا٠ٛٔزوؽخ ُٮ ٗواً ا٤ٛشبؿبد ٌٛخ هوثٰخ

  

  

  

 إَزبج شقّٕي :انًشزهخ انثبنثخ
 ,رؾلص٤ب ُٮ ٧نا ا٠ٛٔـن ه٢ افزواهبد ٨ٛب رؤصٰو ٗجٰو ُٮ ؽٰبح اٵ٣َب٣ٰخ : انغُذ

 .افزوم ا٨ٛبرَ ٩ هجبً ث٢ ُو٣بً أ٩ٙ ٢ٟ ؽب٩ٙ اٛـٰوا١ ٦٤٘ٛ ُشٚ ٩ ٟبد  (ًوا٧بٝ ثٰٚ )ُـ 
 .٩ اٳف٪ا١ هاٯذ ٧ٞ أ٩ٙ ٢ٟ افزوه٪ا اٛـبئوح ا٠ٛو٩ؽٰخ 

٩ رقٰٚ أ١  . ث٤بء ه٬ٜ مٖٛ، رؾلس ه٢ أ٠٧ٰخ ٧ن٥ االفزواهبد ُٮ ؽٰبح اٵ٣َب٣ٰخ :  انُعهيًخ
 . اٛجشو ثل١٩ ٧ن٥ االفزواهبد 
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ٯزووٍ ه٬ٜ 
. ا٠ٛشو٩م

 ٯؾؼو اٛ٪ٍبئ٩ٚ

. ُأَدض يششٔعي
 125 ٩اٛؾبعخ ٠ٜٛشو٩م  ص رِ٪ٯظ اٛزالٰٟن ا٬ٛ أُ٪اط ؽَت اٛولك 
 رو٢ٰٰ اٛ٘برت ٩اٳهؼبء .
 اٛزووٯَ ثب٠ٛشو٩م ٩اٛ٪ٍبئٚ اٛالىٟخ ٵهلاك٥ .
 اهلاك اٛظِؾخ اٛزٮ ُٯ٘زت ه٨ٰٜب ا٠ٛشو٩م .

ت 
سي

ذ
نز

ا

بس
ً

زث
ع

ال
ٔا

 

  



  عبنى االثزكبس:  انغبثعانًقطع انزعهيًي
 .٨ُٞ ا٠ٛ٘ز٪ة ٩اٛزوجٰو اٛ٘زبثٮانًيذاٌ 
 أٍج٪م اٵكٟبط انُشبط

 (اكٟبط ُٮ ا٠ٰٛلا١ اٛ٪اؽل)
 ك90انًذح 

 4 3٩انسظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
ٯ٨ِٞ ٟب ٯٔوأ ٩ٯوٰل ث٤بء ا٠ٛوٜ٪ٟخ 

 اٛ٪اهكح ُٮ ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة

 
يؤششاد 

انكفبءح 
ٯ٠٤ٮ ٓلهار٦ ٩ٯَزض٠و٧ب ٩ٯلٟظ ٟ٘زَجبر٦ ُٮ ؽٚ 

 .٩ػوٰبد علٯلح ثب٣غبى اٳ٣شـخ ُوكٯب ٩ع٠بهٰب
انكفبءح 

انخزبييخ 
ٯغ٤ل ٟ٪اهك٥ ٗزبثٰب، ٯَزوعن ٟوٜ٪ٟبر٦ ٩ٯ٪ك٨ِب ر٪كِٰب 

. ٠ٍٰٜب
ٯ٪كَ ٓلهار٦ ٩ٯزؾ٘ٞ ٨ُٰب، ٯزؾ٬ٜ ثو٩ػ ا٠َٛئ٩ٰٛخ انقيى 

٩ٯز٢ٔ ه٦ٜ٠، ٯَب٧ٞ ُٮ اٛو٠ٚ اٛغ٠بهٮ ٩ٯز٪اطٚ 
 .ٟن اٌٰٛو

 

 انًشازم انٕضعيبد انزعهًيخ ٔانُشبط انًقزشذ انزقٕيى

ٯزنٗو 
ا٤ٛظ٪ص 
. ا٠ٛ٘ز٪ثخ
٩ٯغٰت 

ه٢ 
 .اَٛئاٙ

 ٓوأ٣ب ُٮ اٳٍبثٰن اٛضالصخ ا٠ٛبػٰخ صالصخ ٣ظ٪ص: انغيبق
 ا٤ٛظ٪ص اٛضالصخ: انغُذ

 مٗو٣٩ٮ ثو٤ب٩ٯ٢ ٧ن٥ ا٤ٛظ٪ص: انزعهيًخ

يشزهخ 
 االَطالق

 
ٯَز٠ن 
ٛٔواءح 
ا٠ٛوٜٞ 
٩ٯجل٭ 
 ا٧ز٠بٟب

 
 

 
ٯغٰت ه٢ 

 اٳٍئٜخ
 

 
 

ٯَزنٗو 
اٰٛٔٞ 

 ٩ٯو٠ٚ ث٨ب
ٯٔوأ ٓواءح 
٠ٍٰٜخ 

َٟزوٍٚ
 ح
 

 
 

ٯ٤غي 
اٳ٣شـخ 
 .ا٠ٛٔزوؽخ

  (ثبٛز٤ب٩ة)ٯٔوأ ا٠ٛوٜٞ ا٤ٛظ٪ص ا٠ٛ٘ز٪ثخ ٓواءح ع٨وٯخ. 
 ٓواءاد ُوكٯخ ٠ٍٰٜخ ٩َٟزوٍٜخ ٢ٟ ؿوٍ اٛزالٰٟن. 
 ؿوػ أٍئٜخ ؽ٪ٙ ا٠ٛو٬٤ اٛلب٧و ٛ٘ٚ ٣ض. 
 اٛزوٰٗي ه٬ٜ اٰٛٔٞ اٛ٪اهكح ُٮ ا٤ٛظ٪ص ٩اٛزؾٜٮ ث٨ب. 
 (ٟؾ٠٪ٙ علرٮ )٣ض اٛٔواءح   -
 َٰٗ اٍزِبكد اٛغلح ٢ٟ ا٨ٛبرَ ا٤ٛٔبٙ؟ - ٟب ٧ٮ ا٨ٛلٯخ اٛزٮ رؾظٜذ ه٨ٰٜب اٛغلح ؟    -
 ٟب ٧ٮ ٍٜجٰبد ا٨ٛبرَ ا٤ٛٔبٙ ؟ -هلك ثوغ االٍزو٠بالد اٳفو٫ ٨ٜٛبرَ ا٤ٛٔبٙ  -
 (ثغبط انشير )َض انقشاءح  -
 ٟب ٧٪ ه٤٪ا١ اٛٔظخ اٛزٮ ٗب١ ٯٔوأ٧ب اٛغل ؟  -
 ٟب ٧ٮ اٛ٪ٍٰٜخ اٛزٮ ٗب١ ٯز٤ٔٚ ث٨ب ٍ٘ب١ عيٯوح ثؾو اٛلالٝ ؟ ٧ٚ ٧ٮ ؽٰٰٔٔخ أٝ فٰبٙ ؟  -
 ثِؼٚ ٟبما اٍزـبم اٵ٣َب١ ا١ ٯؾْٜ ُٮ اِٛؼبء ؟- ٢ٟ ٧٪ أ٩ٙ ٢ٟ ؽب٩ٙ اٛـٰوا١ ؟ ٧ٚ ٣ؾظ ؟  -
 ؟ا٠ٛو٩ؽٰخ أ٩ٙ ٢ٟ افزوم اٛـبئوح ٢ٟ ٧٪ أ٩ٙ ٢ٟ افزوم ٤ٟـبك ا٨ٛ٪اء اَٛبف٢ ؟ ٢ٟ ٧٪ - -

 (انجٕطهخ)َض انقشاءح  -
  َٰٗ ؽلك هظبٝ اٛغ٨بد اٳهثوخ؟-٧ٚ رووٍ أ٤ٰٟخ ع٨خ شو٩ّ ٩ ًو٩ة اٛش٠ٌ ؟ - 

 ٟب ٧ٮ اٱٛخ اٛزٮ أٗل ث٨ب هظبٝ اٛغ٨بد اٳهثوخ ؟ ٧ٚ ٧ٮ ؽلٯضخ أٝ ٓلٯ٠خ ؟ - -
 ٠ُٰزب ٗب١ ٯَزو٨ٜ٠ب اٵ٣َب١ ؟ ٟب ٧٪ اٛغ٨بى ا٠َٛزقلٝ اٰٛ٪ٝ   ٜٛز٪ع٦ٰ ؟ - -

( 86-82-78)اٛظِؾبد . ا٣غبى اٳ٣شـخ اٛقبطخ ث٨ِٞ ا٠ٛ٘ز٪ة ٩اصواء اٌٜٛخ

   

  

 

 

يشزهخ ثُبء 
 انزعهًبد

ٯ٤ِن 
 .ا٠ٛـٜ٪ة

 .أَدض يششٔعي
  ٢ٟ ؿوٍ ا٠ٛوٜٞ صٞ ثوغ اٛزالٰٟن125ٓواءح اٛٔظخ ٗزبة ا٠ٛزوٜٞ ص  

٩ ٗٚ أٛوبثٮ هجبهح ه٢ ٍٰبهاد ٟزولكح اٳش٘بٙ ٩ , ٤ٟن طٌو٭ ٩ أ٣ب ٟ٪ٛن ثبَٰٛبهاد
ُغ٠وذ ا٠ٛوٜ٪ٟبد , ُقـود ٛٮ ُ٘وح أ١ أٗزت ٓظخ افزوام َٰٜٛبهح, اٳؽغبٝ ٩ اٳٛ٪ا١

 اٛزبٰٛخ
 ٯـٜن ه٬ٜ ه٤بطو ا٠ٛشو٩م ٢ٟ فالٙ اٵعبثخ ه٢ اٳٍئٜخ ا٠ٛوأُخ ٠ٜٛشو٩م. 
 ٯَٔٞ ا٬ٛ أُ٪اط ٩ٯزٔبٍٞ أهؼبء ٗٚ ُ٪ط اٳك٩اه ٩ُْ اٛقـ٪اد ا٠ٛل٣٩خ ُٮ اٛجـبٓخ. 

     

انزذسيت 
ٔاالعزثًب

 س

  



  عبنى االثزكبس:  انغبثعانًقطع انزعهيًي
 .٨ُٞ ا٠ٛ٘ز٪ة ٩اٛزوجٰو اٛ٘زبثٮ انًيذاٌ
اكٟبط ُٮ ا٠ٰٛلا١ )أٍج٪م اٵكٟبط انُشبط

 (اٛ٪اؽل
 ك90انًذح 
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يشكجخ 
انكفبءح 

ٯ٨ِٞ ٟب ٯٔوأ ٩ٯوٰل ث٤بء ا٠ٛوٜ٪ٟخ 
 اٛ٪اهكح ُٮ ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة

 
يؤششاد 

انكفبءح 
ٯ٠٤ٮ ٓلهار٦ ٩ٯَزض٠و٧ب ٩ٯلٟظ ٟ٘زَجبر٦ ُٮ ؽٚ 

 .٩ػوٰبد علٯلح ثب٣غبى اٳ٣شـخ ُوكٯب ٩ع٠بهٰب
انكفبءح 

انخزبييخ 
ٯغ٤ل ٟ٪اهك٥ ٗزبثٰب، ٯَزوعن ٟوٜ٪ٟبر٦ ٩ٯ٪ك٨ِب 

. ر٪كِٰب ٠ٍٰٜب
ٯ٪كَ ٓلهار٦ ٩ٯزؾ٘ٞ ٨ُٰب، ٯزؾ٬ٜ ثو٩ػ ا٠َٛئ٩ٰٛخ انقيى 

٩ٯز٢ٔ ه٦ٜ٠، ٯَب٧ٞ ُٮ اٛو٠ٚ اٛغ٠بهٮ ٩ٯز٪اطٚ 
 .ٟن اٌٰٛو

 

 انًشازم انٕضعيبد انزعهًيخ ٔانُشبط انًقزشذ انزقٕيى
ٯغٰت ه٢ 

 .اٳٍئٜخ
 ٯـوػ ا٠ٛوٜٞ أٍئٜخ ٰٛٔبً ٟل٫ ٨ُٞ اٛزالٰٟن ٤ٜٛظ٪ص ا٠ٛ٘ز٪ثخ

يشزهخ 

 االَطالق

ٯٔوأ ٓواءح 
٠ٍٰٜخ 

 َٟزوٍٜخ
 
 
 

 
 
 

ٯَزنٗو اٛظٰي 
ا٠ٛله٩ٍخ 

 ٩ٯ٪ك٨ِب
 
 
 
 
 
 
 

ٯ٤غي اٳ٣شـخ 
ا٠ٛٔزوؽخ 
ٟ٪كِب 
 .ٟ٘زَجبر٦

 .ٯـٜت ا٠ٛوٜٞ ٢ٟ اٛزالٰٟن ٓواءح ا٤ٛظ٪ص اٛضالصخ

 (٣ؾ٪ٯخ، طوُٰخ، اٟالئٰخ)ٯـوػ ا٠ٛوٜٞ أٍئٜخ الٍزنٗبه اٛل٪ا٧و اٌٜٛ٪ٯخ 
 ٯَزؾ٢َ أ١ ر٘٪١ اٵعبثخ ُوكٯب ه٬ٜ اٳٛ٪اػ. 
  ٧بد أٟضٜخ اٛظِخ ؟ ُٰٞ رزجن اٛظِخ ٟ٪ط٪٨ُب ؟ انظفخُٮ ا٤ٛض اٳ٩ٙ روو٤ُب ه٬ٜ 

 . ؽظٜذ علرٮ ه٬ٜ ٧برَ  ٣ٔبٙ هالٝ ؽظٜذ اٛغلح ُٮ هٰل ٰٟالك٧ب  -
 . ٧برَ ٣ٔبٙ ٢ٟ اٛـواى اٛوُٰن ٟب ٣٪م ٧نا ا٨ٛبرَ ا٤ٛٔبٙ؟  -
  (٧بد ٠ٜٗبد رجلأ ث٠٨يح)انًٓضح أٔل انكهًخ روو٤ُب ه٬ٜ  (ٟؾ٠٪ٙ علرٮ )  ُٮ ا٤ٛض اٳ٩ٙ  -

 ٯ٠ٜٖ هطٰلا ٯؼب٧ٮ هطٰل علرٮ   أزذاأ١  أظٍال  ٧ٚ ٯ٪عل أؽل ٯ٠ٜٖ هطٰلا أٗضو ٢ٟ اٛغلح ؟ -

  ٗزجذ ه٬ٜ اٳَٛ  ُٮ أك٢ ٩ أؽلا ٩ أٗضو أٯ٢ ٗزجذ ا٠٨ٛيح -
 . اِٛزؾخ ٟب ٧ٮ ؽوٗبر٨ب اٵهواثٰخ  -
  ه٬ٜ اٳَٛ  ؟( أؽلس –ا١ ) أٯ٢ ٗزجذ ا٠٨ٛيح ُٮ ا٠ٜ٘ٛبد اٛزبٰٛخ -
 .ُٮ ا١ ٟغو٩هح ٩ ُٮ أؽلس ٟوُ٪هخ  ٟب ٧ٮ ؽوٗذ ا٠٨ٛيح اٵهواثٰخ  -
 ؟ (ٓـن أٝ ٩طٚ )هالٝ ر٘زت ا٠٨ٛيح ُٮ أ٩ٙ ا٠ٜ٘ٛخ كائ٠ب ؟ ٩ ٟب ٧ٮ ٣٪ه٨ب  -
 (أهـ٤ٰب أٟضٜخ ه٨٤ب ) انًُفيخ اندًهخ (ثَبؽ اٛوٯؼ)مٗو٣ب ُٮ ا٤ٛض اٛضب٣ٮ  -

 . ال ٯؾل ٢ٟ ا٣ـال٨ٓب  شٮء ٧ٚ ٯؾل ٢ٟ ا٣ـالّ ا٠ٛوٗجخ شٮء  -
  ال ٯَٔ ُٮ ٩ع٨٨ب َٟبُبد ٠٨ٟب ٗب٣ذ ؿ٪ٯٜخ ٧ٚ ٯَٔ ُٮ ٩ع٨٨ب َٟبُبد ؟  -
 ... ٛٞ ٯووٍ اٳؿِبٙ اٛٔظخ ٧ٚ هوٍ اٳؿِبٙ ا١ ٗب٣ذ اٛٔظخ ؽٰٔٔخ أٝ فٰبٙ ؟ -
  ؽو٩ٍ ٣ِٮ ٟب ٧ٮ اٛؾو٩ٍ اٛزٮ ٍجٔذ اٛغ٠ٚ اِٛوٰٜخ  -
 . ع٠ٚ ٤ِٰٟخ ٟب ٣٪م اٛغ٠ٚ ام١   -
  اٍزو٠ٚ ا٠ٛبػٮ ٩ ا٠ٛؼبهم ٟن ػ٠بئو اٌٛبئت  (ثَبؽ اٛوٯؼ) مٗو٣ب ُٮ ا٤ٛض اٛضب٣ٮ 

 ٟب ٧ٮ ػ٠بئو اٌٛبئت ؟ ٢٠ٛ ٣َزو٠ٚ ٗٚ ػ٠ٰو ؟  -
 .طوٍ اِٛوٚ افزوم ُٮ ا٠ٛبػٮ ٩ ا٠ٛؼبهم ٟن ػ٠بئو اٌٛبئت  -
  (٧بد أٟضٜخ ) (٧ٚ ٩ ٟب ) ة اندًهخ االعزفٓبييخ (اٛج٪طٜخ)ُٮ ا٤ٛض اٛضبٛش  

  ٧ٚ روو٢ُٰ اٍٞ اٛغ٨خ اٛزٮ رٌوة ٨٤ٟب اٛش٠ٌ ٍؤٙ هظبٝ أ٤ٰٟخ ه٢ ع٨خ اٛشوّ ؟ -
  ٟب ٧نا ٯب هظبٝ ؟ ٍؤٛذ أ٤ٰٟخ هظبٝ ه٢ اٛج٪طٜخ ؟  -
 ث٠بما ثلأد ٧ن٥ اٛغ٠ٚ ؟ ٩ ث٠ب ا٣ز٨ذ ؟ ٟبما ٠َ٣ٮ ٧نا ا٤ٛ٪م ٢ٟ اٛغ٠ٚ ؟  -
  .(٧بد ٠ٜٗبد ر٤ز٨ٮ ث٠٨يح) انًٓضح آخش انكهًخ  (اٛج٪طٜخ)ُٮ ا٤ٛض اٛضبٛش  -

 . اٛغ٨خ ٩هاء أ٤ٰٟخ ٧ٮ اٛغ٤٪ة ٟب ٧ٮ اٛغ٨خ اٛزٮ ٩هاء أ٤ٰٟخ  -
  – ا٠ٔٛو ٯؼٮء كالٝ اٰٜٛٚ ٟب اٛن٭ ٯؼٮء كالٝ اٰٜٛٚ  -
 . رَ٪ء اٛوإٯخ ُٮ اٛلالٝ ٟز٬ رَ٪ء اٛوإٯخ  -
  (ٟل)أٯ٢ ٗزجذ ا٠٨ٛيح ؟ ٟب اٛن٭ ٍجْ ا٠٨ٛيح  -
 ٯزلهط ا٠ٛوٜٞ ُٮ ؿوػ اٳٍئٜخ ؽ٪ٙ اٛل٪ا٧و اٌٜٛ٪ٯخ ا٠ٛله٩ٍخ ُٮ ا٠ٛٔـن***

 ٯ٤زٔٚ ا٠ٛوٜٞ ا٬ٛ ٟـبٛجخ اٛزالٰٟن ثب٣غبى اٛ٪ػوٰبد اٛقبطخ ثب٤ٛؾ٪، طوٍ، اٟالء ه٬ٜ ٗواً ا٤ٛشبؿبد

  

  

  

يشزهخ 
ثُبء 

 انزعهًبد

ٯؾلك ا٠ٛـٜ٪ة 
٩ٯظؾؼ 
 .أفـبئ٦

 .أَدض يششٔعي
 .اٛو٪كح ا٬ٛ ا٠ٛـ٪ٯخ اٛزٮ ٗزج٨ب اٛزالٰٟن ه٬ٜ ٗواٍبر٨ٞ

رِ٪ٯظ اٛزالٰٟن ٠ٗب ُٮ ا٠ٛوؽٜخ اٳ٬ٛ٩ ٩ٟـبٛجز٨ٞ ثبٍزقواط اٛ٪ٍبئٚ اٛزٮ ؽؼو٧٩ب ُٮ 
 اٛؾظخ اٳ٬ٛ٩، ٟن ٟزبثوخ اٛقـ٪اد اٛزٮ رجو٨ب اٛزالٰٟن ُٮ ٟشو٩ه٨ٞ 

 انزذسيت
ٔ 

 االعزثًبس

  



  عبنى االثزكبس:  انغبثعانًقطع انزعهيًي
٨ُٞ ا٠ٛ٘ز٪ة ٩اٛزوجٰو اٛ٘زبثٮ انًيذاٌ 

 (ا٣زبط ٗزبثٮ)
 (اكٟبط ا٠ٰٛبكٯ٢)أٍج٪م اٵكٟبط انُشبط 
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يشكجخ 

انكفبءح 
ٯ٨ِٞ ٟب ٯٔوأ ٩ٯوٰل ث٤بء ا٠ٛوٜ٪ٟبد 

اٛ٪اهكح ُٮ ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة  

 
يؤششاد 

انكفبءح 
ٯ٠٤ٮ ٓلهار٦ ٩ٯَزض٠و٧ب ٩ٯلٟظ ٟ٘زَجبر٦ ُٮ ؽٚ 

 ٩ػوٰبد علٯلح ثب٣غبى اٳ٣شـخ ُوكٯب ٩ع٠بهٰب
انكفبءح 

انخزبييخ 
ٯ٪كَ ٓلهار٦ ٩ٯزؾ٘ٞ ٨ُٰب، ٯزؾ٬ٜ ثو٩ػ ا٠َٛئ٩ٰٛخ 
٩ٯز٢ٔ ه٦ٜ٠، ٯَب٧ٞ ُٮ اٛو٠ٚ اٛغ٠بهٮ ٩ٯز٪اطٚ 

 .ٟن اٌٰٛو
ٯغ٤ل ٟ٪اهك٥ ٗزبثٰب، ٯَزوعن ٟوٜ٪ٟبر٦ ٩ٯ٪ك٨ِب ر٪كِٰب انقيى 

 ٠ٍٰٜب

 

 انًشازم انٕضعيبد انزعهًيخ ٔانُشبط انًقزشذ انزقٕيى

ٯزنٗو أؽلاس ا٤ٛض 
٩ٯغٰت ه٢ 

 .اٳٍئٜخ

 .رؾلص٤ب ُٮ ا٠ٛٔـن ه٢ ثوغ االفزواهبد : انغيبق
 .ا٤ٛظ٪ص ا٤٠ٛـ٪ٓخ ٩ ا٠ٛ٘ز٪ثخ ٠ٜٛٔـن :  انغُذ

هلك ٧ن٥ االفزواهبد ؟ ٟب ٧٪ رؤصٰو٧ب ه٢ اٵ٣َب٣ٰخ ؟  أمٗو ثوغ :  انزعهيًخ
 االفزواهبد ا٨ٛبٟخ ُٮ ؽٰبح اٛجشو ؟ 

يشزهخ 
 االَطالق

 
ٯَز٠ن ٛٔواءح 
ا٠ٛوٜٞ ٩ٯجل٭ 

 ا٧ز٠بٟب
 
 
 

ٯٔوأ اٛٔظخ ٓواءح 
 ٠ٍٰٜخ َٟزوٍٜخ

 
 
 

شقظٰبد  :ٯؾلك
. اٛٔظخ

 
 
 

ٯوجو ه٢ ا٠ٛشب٧ل 
 ٩ٯورج٨ب

ٟ٪كِب اٛظٰي 
 ا٠ٛله٩ٍخ

 
 
 

ٯ٤غي ا٤ٛشبؽ 
َٟزو٠ال 
 .ٟ٘زَجبر٦

  ٓواءح طبٟزخ (ا٠ٛقزوم اٛظٌٰو) ٩ٓواءح ا٤ٛض 124ٟـبٛجخ اٛزالٰٟن ثِزؼ اٛ٘زبة ص. 
  ٓواءح ا٤ٛض ٓواءح ٟوجوح ٢ٟ ؿوٍ ا٠ٛوٜٞ ر٨ٰٜب .
 ٍٓواءاد ُوكٯخ ٩اُوح ٢ٟ ثوغ اٛزالٰٟن. 
  اٛوعبء رٌٰٰو اٛظ٪هح  

 
 

 1ؿوػ أٍئٜخ ؽ٪ٙ ا٠ٛو٬٤ اٛوبٝ ٤ٜٛض : 
 ٟبما أهاك أ١ ٯظ٤ن ؟  -
 ٛٞ ٍقو اٳطؾبة ٢ٟ ش٨بة؟ -
 َٰٗ شغوذ اٳٝ اث٨٤ب ؟  -
 ٟب ٧٪ االفزوام اٛن٭ ؽب٩ٙ رؾ٦ٰٔٔ ؟ -
  (ع٠ٜخ ٤ِٰٟخ– ٠ٜٗخ رجلأ ث٠٨يح – ٠ٜٗخ ر٤ز٨ٮ ث٠٨يح –طِخ )اٍزقوط ٢ٟ ا٤ٛض 
 ػن ٍئاال ٛ٘ٚ ع٪اة: 
 شغوز٦ أ٦ٟ ه٬ٜ االٍز٠واه ُٮ اٛو٠ٚ -
 .شوو ش٨بة ثؾي١ ٗجٰو  -
 أٗزت ع٠ال ؽَت ٤ٟ٪اٙ ٟو٢ٰ 
  ( ؽز٬ –ٟب ا١ )هجو ه٢ ا٠ٛشب٧ل اٛزبٰٛخ ٟزقٰال ٨٣بٯخ ٜٛٔظخ َٟزو٠ال  

يشزهخ ثُبء 
 انزعهًبد

 

 
ٯؾلك ه٤بطو فـبؿخ 

 .اٛؾ٪اه
 

 : أَزح كزبثيب
 .ؽب٩ٙ ش٨بة افزوام ٍٰبهح ًٰو أ١ ىٟالئ٦ ٍقو٩ا ٦٤ٟ ه٤ل ُش٦ٜ : انغُذ

 . رج٢ٰ ٳطلٓبء ش٨بة أ٠٧ٰخ االفزوام ُٮ ؽٰبح اٛجشوٯخ 08 ا٬ٛ 06  أٗزت ُٔوح ٢ٟ 
 ث٨ب ٟ٪كِب اٛظِخ ٩ ٠ٜٗخ رجلأ ث٠٨يح ٩ أفو٫ ر٨٤ٮ , ٟج٤ٰب ٨ٛٞ أ٩ٙ رغبهة افزوام روو٨ُب

انزذسيت 
 ٔاالعزثًبس

ٯ٢٘٠ االٍزِبكح ٢ٟ ا٠٤ٛ٪مط ا٠ٛوُْ ثلٙ اٛ٘زبة ٟن اٛزولٯٚ ه٦ٰٜ ث٠ب ٯ٤بٍت اٛزالٰٟن، ٢٘٠ٟ االٗزِبء ثبٛظِؾخ : ٟالؽلخ

 اٳ٬ٛ٩ ُٔؾ أ٩ ؿجن اٛظِؾخ اٛضب٣ٰخ ُٮ اٛقِٰٜخ

  



  عبنى االثزكبس:  انغبثعانًقطع انزعهيًي
 .٨ُٞ ا٠ٛ٘ز٪ة ٩اٛزوجٰو اٛ٘زبثٮانًيذاٌ 
 أٍج٪م اٵكٟبطانُشبط 

 ك45انًذح 
 9انسظخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
ٯ٨ِٞ ٟب ٯٔوأ ٩ٯوٰل ث٤بء ا٠ٛوٜ٪ٟخ اٛ٪اهكح 

ُٮ ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة، ٯَزو٠ٚ ا٠ٛوٜ٪ٟبد 
 اٛ٪اهكح ُٮ ا٤ٛض 

 
يؤششاد 

انكفبءح 
ٯ٠٤ٮ ٓلهار٦ ٩ٯَزض٠و٧ب ٩ٯلٟظ ٟ٘زَجبر٦ ُٮ ؽٚ 

 .٩ػوٰبد علٯلح ثب٣غبى اٳ٣شـخ ُوكٯب ٩ع٠بهٰب
انكفبءح 

انخزبييخ 
ٯغ٤ل ٟ٪اهك٥، ٯَزوعن ٟوٜ٪ٟبر٦ ٩ٯ٪ك٨ِب ر٪كِٰب 

. ٠ٍٰٜب
ٯ٪كَ ٓلهار٦ ٩ٯزؾ٘ٞ ٨ُٰب، ٯزؾ٬ٜ ثو٩ػ انقيى 

ا٠َٛئ٩ٰٛخ ٩ٯز٢ٔ ه٦ٜ٠، ٯَب٧ٞ ُٮ اٛو٠ٚ 
 .اٛغ٠بهٮ ٩ٯز٪اطٚ ٟن اٌٰٛو

 

 انًشازم انٕضعيبد انزعهًيخ ٔانُشبط انًقزشذ انزقٕيى

ٯغٰت ه٢ 

 .اَٛئاٙ

 ٟـبٛجخ اٛزالٰٟن ثنٗو ه٤٪ا١ ا٠ٛٔـن . 
 اٛو٤٪ا١ ٟؤٛ٪ٍ ٛل٫ ا٠ٛزوٜٞ ٢ٟ فالٙ ٗزبثز٦ ٯ٪ٰٟب. 

يشزهخ 
 االَطالق

ٯَز٠ن ا٬ٛ 

ا٤ٛض ٟجلٯب 

 .ا٧ز٠ب٦ٟ

ٯغٰت ه٢ 

 .اٳٍئٜخ

 

 

 

 

 ٯ٤بٓش ا٤َٛلاد

 

 

 

 

ٯَزقٜض اٰٛٔٞ 

 ٩ٯو٠ٚ ث٨ب

 

 

 

 

ٯشبهٕ ُٮ 

 .رظؾٰؼ اٳفـبء

 ٯ٘شَ ا٠ٛوٜٞ ه٢ ٣ض اٛ٪ػوٰخ ا٠ٛشٜ٘خ اٳٝ ث٨٠ب٨ٟب ا٠ٛقزِٜخ 
ُِ٪عئذ , م٧جذ ٟن ٩اٛلٕ ا٬ٛ ٟؾٚ ٛجٰن اٛ٪ٍبئٚ االٛ٘زو٣٩ٰخ ٩ ا٨٘ٛو٤ٟ٩يٰٛخ

آزوثذ ٤ٟج٨وا ٢ٟ رِٜبى ك٩ شبشخ , ٠ٛب هأٯذ ٢ٟ ع٠بٙ ا٠ٛل٨و ٩ كٓخ اٛظ٤ن

ا٦٣ ع٨بى ٗزـ٪ه ): ه٠الٓخ هإٓ اٛجبئن ُزٔلٝ ٤ٟٖ  ٩ رؾلس ه٢ ٟياٯب٥ ٓبئال 

٠ٗب ٯ٤٘٠ٖ اٛزؾ٘ٞ ٦ُٰ , ٯ٤٘٠ٖ ر٪ط٦ٰٜ ثبٳ٣زو٣ٰذ ُزشب٧ل ٟب روٯل ٩ٓذ ٟب روٯل

 .أهأٯذ ٯب ث٤ٮ أ١ اٛوٜٞ ال ؽل٩ك ٦ٛ , ث٠َٜخ ٢ٟ أطجوٖ أ٩ ث٠ٜ٘خ ٢ٟ ٠ُٖ

 رو٫ ٟب ٧ٮ االفزواهبد ٩ االٍز٘شبُبد اٛزٮ ٍِٰبعئ٤ب ث٨ب ُٮ ا٠َٛزٔجٚ ؟ 

 أٍئٜخ ٰٛٔبً ٟل٫ ا٨ِٛٞ ٨ٛن٥ اٛ٪ػوٰخ ٩اٵ٠ٛبٝ ث٠وا٨ٰٟب 
 ٟب ٧ٮ أ٧ٞ االفزواهبد اٛؾلٯضخ اٛزٮ كهٍزب٧ب ُٮ ا٠ٛٔـن  ؟ -
 ثِؼٚ ٟبما اٍزـبم اٵ٣َب١ أ١ ٯز٪طٚ ا٬ٛ ٧ن٥ االفزواهبد ؟ -
 ٧ٚ ٯَزـٰن اٵ٣َب١ أ١ ٯَز٤ٌٮ ه٨٤ب ؟  -
 ٟب ٧ٮ ٟقبؿو ثوغ االفزواهبد اٛزٮ روو٨ُب ؟ -
   أ٩ٍن ٟوٜ٪ٟبرٮ 

 
  رظؾٰؼ اٛزوجٰو اٛ٘زبثٮ 
  ثلاٯخ رظؾٰؼ اٛزوجٰو ثوٍٞ عل٩ٙ ه٬ٜ اَٛج٪هح ٯؾلك ٦ُٰ ا٠ٛوٜٞ ثوغ اٳفـبء

 اٛ٪اهكح ُٮ روجٰو ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ
 ٟشبهٗخ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ُٮ اٛزظؾٰؼ. 
 ٓواءح ثوغ ا٠٤ٛبمط اٛغٰلح ٩رشغٰن أطؾبث٨ب.  

يشزهخ ثُبء 
 انزعهًبد

ٯؾلك ه٤بطو 

 .فـبؿخ اَٛوك
انزذسيت  (.......... ٗزبة اٛز٠ٰٜن ص )ر٠ٜ٘خ ا٠ٛشو٩م ٩رٔ٪ٯ٦٠ ثبرجبم اٛقـ٪اد 

 ٔاالعزثًبس

  



 :................................نقت واسى انتهًيز (7)إديبج 

 انًخترع انصغير

ُٔ تْؼُض األْصِذقاء . ِشٖاٌب ِطْفٌو يرِصُف ِتاىزماِء ُٔ ِتيِذٓ، ٗماُ ى ُْ يْصْغ أْىؼات ُيِحُة أ

ِْ ِقيَِح ٍا يْفؼُو ٍِ ًٍ أْحضش ِشٖاٌب أْسالًما مْي يْصْغ سياسًج ... اىِزيِ ُيقِيُيُ٘  ْ٘ ِٗفي ي

ُٕ٘ يُقُص  ٗ ُٔ ٍْضى األْسُث٘ع ُمي ِْ سياسٍج قِذيٍَح ٗأ ٍِ َُحِشٍك صِغيٍش أخزُٓ  ذِسيُش ت

ُٔ، . األْسالك ٗيْصُْغ اىؼجالخ ُٔ أْصحاُت ْ٘ى ٗىَا حاُ ْٗقُد ذْشغيو اىسياسِج ِاْىرف ح

َِيُغ ُٔ اىج ْْ ٍِ ْْجْح، فسِخش  ٌْ ذ ٍُ مِثيٍش ٗقشس أال . غْيش أُ اىرْجِشتح ى شؼش ِشٖاب ِتُحْض

 ُٔ ُٔ شجؼْر ِٔ فرحطَْد، ٗىِنِ ُأٍ ٍُجذًدا، ٗسٍى اىسياسج ِتغضٍة في ُغْشفِر يْخرِشع 

ِٔ، ماُ فاِشاًل في ِتذايِح : "قاِئيًح ٍِِ اْخِرشاػاِذ ٌٍ ِاْسرفادِخ اىثشِشيُح  ٍُْخرِشٍع ػِظي  ِْ ٍِ  ٌْ م

ِٔ ٍِِ أْفناِسك..حياِذ ّْجاصاِذل ٗيقِيُو  ٍِِ ِإ ِْ يغاُس  ٍ ًِ َِْش يا ُتْي، ٗال ذْسَْغ ِىنال  ".ِاسر

: األسئهة
  ٍارا أساد شٖاب أُ يصْغ؟

................................................................................................................................................................................ 

 ىٌ سخش أصحاتٔ ٍْٔ؟
................................................................................................................................................................................ 

 ميف شجؼد األً اتْٖا؟
................................................................................................................................................................................ 

 :استخرج يٍ اننص يب يهي

 ميَح ذْرٖي تَٖضج ميَح ذثذأ تَٖضج أداج ّفي صفح
.................................... .................................... .................................... .................................... 

    

 :ضع سؤاال نكم جىاة

ٍُ٘اصيِح اىؼَِو ؟.............................................................................. ُٔ ػيى  ٍُ ُٔ أ  شجؼْر

ٍُ مِثيٍش ؟..............................................................................  شؼش ِشٖاب تُحْض



 أكًم كتبثة انجًم 

 ............................................................................... ىـ ......................................................................ى٘ 

 ......................................................................... حرى ............................................................ٍاصاه 

 ...........................................................................ىنِ  ............................................................................

 :يع هزه انًشبهذ (حتى.... يب إٌ  )استخذو 

……………...............…………………............................………………….. 
 

……………...............…………………............................………………….. 

 

……………...............…………………............................………………….. 
 

……………...............…………………............................………………….. 

 

……………...............…………………............................………………….. 
 

……………...............…………………............................………………….. 

 

 ثيٍ ألصذقبء شهبة أهًية يحبونة االختراع، فًبرا ستقىل نهى؟

 أكتت فقرة صغيرة تشرح نهى رنك
 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ ................



  06اٌذرص  اٌممطغ اٌثبٌث اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
 ٟجبدا ُٮ اٛؤٰذح ٩اٛوجبداداٌمٍذان 
 رشثٰخ إعالٰٟخاٌىشبط 
 طالح اٛوٰذ اٌذرص
 2 1٩اٌسظخ 

اٛغج٪سح، ٗزبة اٛز٠ٰٜز، ط٪س  اٌُطبئً
 ٩ُٰذٯ٪٧بد إ١ أ٢ٟ٘

 
اٌٍذف 

 اٌزؼٍٍمً
ٯزوشٍ ه٬ٜ طالح اٛوٰذ ٩ِٰٰٗز٨ب ٠ٟ٩ٰضار٨ب ٩٩اعت 

 .أداء٧ب ٩ُؼٚ رٖٛ
اٌىفبءح 

اٌخزبمٍخ 
ٯؤد٭ اٛوجبداد ثش٘ٚ طؾٰؼ ٩ٯزوشٍ ه٬ٜ ثوغ ٟجبدا 

 اٛضٗبح ٩اٛظ٪ٝ
االهزضاص ثبإلعالٝ ٩اال٣ز٠بء اٛؾؼبس٭ ٩اٛؾشص ه٬ٜ أداء اٌمٍم 

 اٛوجبداد، ٣٩جز اٛو٤َ ٩اٛزوبٟٚ ث٠غؤ٩ٰٛخ

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم

ٯغزشعن 
 ٟوٜ٪ٟبد 

 ا٠ٛغغذ ٟ٘ب١ ٜٛوجبدح ٩اٛزٗش، ٣ذخ٦ٜ ث٨ذ٩ء ٩خش٪م، ٣٩غزو٦ٜ٠ ُٮ اٛوجبدح : اٛغٰبّ
 ٟ٘ب٣خ ا٠ٛغغذ ُٮ اإلعالٝ: اٛغ٤ذ

 ٟب ٧ٮ اٛظٜ٪اد اٛزٮ ٣ظ٨ٰٜب ُٮ ا٠ٛغغذ؟ ٟب ٧ٮ اٛظالح اٛزٮ رظ٬ٜ ٟشح ه٬ٜ ٟشح؟: اٛزو٠ٰٜخ

مززٍخ 
 االوطالق

ٯٔشأ اٛٔظخ 
٩ٯـٜن هٜٮ 

ٟو٤ب٧ب 
 اإلع٠بٛٮ

 
 
 

ٯ٤بٓش 
ٟؾز٪٫ اٛٔظخ 

٢ٟ خالٙ 
 أعئٜخ ٟ٪ع٨خ

 
 
 

ٯضش٭ ٟؾز٪٫ 
اٛذسط ثآٯبد 

 أ٩ أؽبدٯش
 
 
 

ٯ٤غض األ٣شـخ 
ث٤بء ه٬ٜ 
 ٟ٘زغجبر٦

 
 
 
 

ٯغز٤جؾ 
اٛخالطخ 
ثبالهز٠بد 

هٜٮ األعئٜخ 
 ا٠ٛ٪ع٨خ

 :اٌسظخ األٌَى
  اإل٣ظبد ٜٛٔظخ ثز٠و٢ ٩ٓشاءح رٖٛ ٢ٟ ٓجٚ اٛزالٰٟز73ُزؼ اٛ٘زبة ص 

ُٮ طجبػ اٰٛ٪ٝ األ٩ٙ ٢ٟ ش٨ش ش٪اٙ، ع٠ن أؽ٠ذ أط٪اد اٛز٘جٰش 
 .٩اٛز٨ٰٜٚ
 ٠ٛبرا ٯ٘جش ا٤ٛبط اٰٛ٪ٝ ٯب أثٮ؟: عؤٙ أثب٥
هٰذ األػؾٮ ٩هٰذ اِٛـش، : ٛٔذ ششم اهلل ٤ٛب هٰذٯ٢: ُٔبٙ األة

٩ثبالٟظ أه٤ٜذ ٩صاسح اٛشؤ١٩ اٛذٯ٤ٰخ ٩األ٩ٓبٍ أ١ اٰٛ٪ٝ ٧٪ هٰذ 
اِٛـش ا٠ٛجبسٕ، ٛزٖٛ ٯب ث٤ٮ ٣ؾ٢ ٣٘جش ُشؽب ثئ٠ٗب٤ٛب طٰبٝ ش٨ش 

 سٟؼب١ ؿبهخ هلل روب٬ٛ
 ٩ٟبرا ه٤ٰٜب ُو٦ٜ؟: ثذد اِٛشؽخ ه٬ٜ ٩ع٦ أؽ٠ذ صٞ ٓبٙ ألث٦ٰ

عؤخشط صٗبح اِٛـش، صٞ ٣شرذ٭ أؽغ٢ اٛضٰبة، ٣٩ز٪ع٦ : ٓبٙ األة
ع٠ٰوب ٣ؾ٪ ا٠ٛغغذ ألداء طالح اٛوٰذ، ٧٩ٮ سٗوزب١ ٟن اإلٟبٝ 

ع٨شا، ٯ٘جش ُٮ األ٬ٛ٩ عجن ر٘جٰشاد، ٩ُٮ اٛضب٣ٰخ خ٠ظ ر٘جٰشاد، 
 .صٞ ٯخـت ٩ٯزٗش ا٤ٛبط ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ اٛغوٰذ ث٘ٚ ٟب ٦ُٰ خٰش٧ٞ ُٮ اٛذ٣ٰب ٩اٱخشح

 ششػ ا٠ٜ٘ٛبد ا٠ٛج٠٨خ ُٮ اٛٔظخ ٩اعزخالص اِٛ٪ائذ 
 ؿشػ أعئٜخ اخزجبسٯخ ؽ٪ٙ ا٠ٛو٬٤ اٛوبٝ ٜٛٔظخ: 

 ٟبرا ع٠ن أؽ٠ذ؟ ٢ٟ أٯ٢ طذسد اٛز٘جٰشاد؟
 ٠ٛبرا ٗجش ا٤ٛبط ُٮ ٧زا اٰٛ٪ٝ؟

 َٰٗ ٣وشٍ ثذاٯخ اٛوٰذ؟ ٗٞ هٰذا ٯ٪عذ؟
 ٟبرا أساد األة أ١ ٯِوٚ؟ ٢ٟ عٰز٧ت ٟو٦؟

 ٟب ٧ٮ األه٠بٙ اٛزٮ ٯٔ٪ٝ ث٨ب األة ٓجٚ اٛظالح؟
 ؟(أ٩ ٓج٦ٜ ثٰ٪٢ٰٟ)ٛٞ ٯغت ه٤ٰٜب اٛضٗبح ُٮ ٧زا اٛظجبػ 

 ٗٞ ر٘جٰشح ُٮ ٗٚ سٗوخ؟ ٢ٟ ُٰ٘ٞ ط٬ٜ طالح اٛوٰذ؟
 ٧ٚ روشٍ آٯخ أ٩ ؽذٯضب ٯزٜ٘ٞ ه٢ اٛوٰذ أ٩ ه٢ طالح اٛوٰذ؟

 "فظً ٌزثه َاوسز: "لبي اهلل رؼبٌى
 ٢ٟ خالٙ األعئٜخ ا٠ٛ٪ع٨خ ٯزٞ اٛ٪ط٪ٙ ثب٠ٛزو٢ٰ٠ٜ إ٬ٛ: 

 طالح اٛوٰذ ٩اعجخ ٗظالح اٛغ٠وخ 
 ٯخشط ا٠ٛغٜٞ صٗبح اِٛـش ٓجٚ اٛظالح 
 رظ٬ٜ اٛظالح أ٩ال صٞ رزٜ٪٧ب خـجز٢ٰ 

  ر٘جٰشاد ُٮ اٛضب٣ٰخ5 ر٘جٰشاد ُٮ اٛشٗوخ األ٬ٛ٩ 7٩ٯ٘جش ا٠ٛغٜٞ 
 ٯزـشّ اٛز٠ٰٜز ٤ٜٛشبؽ ا٠ٛ٪اٛٮ ٛزضجٰذ ثوغ ا٠ِٛب٧ٰٞ ٩رٔذٯش ٟذ٫ اعزٰوبث٨ب

 أوشطخ اٌزؼٍم

 اٌزظبٌر-  اٌمسجخ – ٌذوز اهلل –اٌزىبفً : أومً اٌفمزح ثمب ٌىبطت

................... ث٢ٰ ا٤ٛبط، ٩................... ٩رو٠ٰٞ اِٛشؽخ، ٣٩شش ............... اٛوٰذ ٤ٟبعجخ 
 .ث٢ٰ ا٠ٛغ٢ٰ٠ٜ................ ث٢ٰ ا٠ٛزخبط٢ٰ٠، ٩رٔ٪ٯخ هالٓبد 

 

 رظؾٰؼ ع٠بهٮ ٩ُشد٭ ٤ٜٛشبؽ ٩اعزخالص اٛوجش
 :اٛو٪دح ٜٛغ٤ذ اٛشئٰغٮ ٤ٟ٩بٓشز٦ ٜٛ٪ط٪ٙ إ٬ٛ اٛخالطخ اٱرٰخ

 .٠ٜٛغٜٞ هٰذا١، هٰذ اِٛـش ٩هٰذ األػؾ٬، ٣ظٜٮ ُٮ ٗٚ هٰذ طالح ٗظالح اٛغ٠وخ
 .ٓجٚ طالح هٰذ اِٛـش ٣خشط اٛضٗبح ٩ثوذ طالح هٰذ األػؾ٬ ٣زثؼ األػؾٰخ

مززٍخ 
ثىبء 

 اٌزؼٍمبد

ٯ٤غض األ٣شـخ 
٩ٯغزشعن 

 اٛخالطخ

 :ا اٌسظخ اٌثبوٍخ
 (74ص)أط٤َ األُوبٙ ٩األٓ٪اٙ اٛخبطخ ثبٛوٰذ . 2 (74ص)أٛ٪١ ٟب ٯذٙ ه٬ٜ اٛوٰذ . 1
 طَ ٛضٰٟٜٖ أع٪اٙ اٛوٰذ ُٮ ٤ٟضٛ٘ٞ. 4 (75ص)أسثؾ ث٢ٰ اٛوجبسح ٩ٟب ٯ٤بعج٨ب. 3

رذرٌت 
 َ

 اطزثمبر

  اٛضب٣ٰخ إل٣غبص اٛزـجٰٔبداٛؾظخرخظض 

  



  04اٌذرص  اٌثبٌث اٌممطغ  اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
 اٛغٜ٪ٕ اٛذٯ٠ٔشاؿٮاٌمٍذان 
 رشثٰخ ٟذ٣ٰخاٌىشبط 
 ا٣زخبة ٤ٟذ٩ة اٛٔغٞ اٌذرص
 1اٌسظخ 

 ٗزبة اٛز٠ٰٜز، ط٪س ٩ُٰذٯ٪٧بد اٌُطبئً

 
ٯ٨ِٞ ٟب٧ٰخ ه٠ٰٜخ اخزٰبس ٤ٟذ٩ة اٛٔغٞ ٩ٯـجْ رٖٛ  اٌٍذف

 ُٮ اخزٰبس ٤ٟذ٩ة اٛٔغٞ اٛز٭ ٯذسط ٦ُٰ
اٌىفبءح 

اٌخزبمٍخ 
ٯزظشٍ ُٮ ؽٰبر٦ اٰٛ٪ٰٟخ رظشُبد ر٤ٞ ه٢ اؽزشاٝ 

 اٌٰٛش، ٩اٛٔذسح ه٬ٜ رؾ٠ٚ ٟغؤ٩ٰٛخ أُوب٦ٛ
ٯ٘زشَ عجٚ اؽزشاٝ اٌٰٛش، ٩ٯؤد٭ ٩اعجبر٦ ٣ؾ٪ ٣ِغ٦ اٌمٍم 

 ٩اٱخشٯ٢، ٩ٯغب٧ٞ ُٮ ا٨٠ٛبٝ ا٠ٛشزشٗخ

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم

ٯغٰت ه٢ 
 األعئٜخ

 اٛغ٠ٰن ٯشػٮ ارِبّ إ٬ٛ ٜٛز٪طٚ ث٤٤ٰب ٟشزشٕ ه٠ٚ إ٣غبص ُٮ صٟالئٮ ٟن أرِب٩ع :اٌظٍبق
 دسط أرِب٩ع ٟن صٟالئٮ :اٌظىذ

 َٰٗ أروبٟٚ ٟن صٟالئٮ؟ ٠ٛبرا ٯغت هٜٮ اإل٣ظبد ٨ٛٞ؟ :اٌزؼٍٍمخ

مززٍخ 
 االوطالق

ٯغززٗش ٩ٯوذد 
. ٤ٟبعجبد

 
 

 
ٯٔشأ اٛٔظخ 

٩ٯ٤بٓش ٟؾز٪ا٧ب 
 

 
 

ٯوجش ه٢ اٛظ٪س 
ث٤بء ه٬ٜ ٟب 
اٗزغج٦ ٢ٟ 

 دس٩ط
 
 
 

ٯغز٤زظ ٟشاؽٚ 
اال٣زخبة ثؤعٜ٪ة 

 شِبٍ 
 
 
 

ٯغزخٜض خالطخ 
ثغٰـخ ٩ٯوزض 

ثبٌٛز٦ 

 :أرذوز
 ٯزشب٩س أُشاد األعشح؟ ٩َٰٗ ٯؾغ٠٪١ األٟش؟ ُٰٞ 

:  ألزأ َأالزظ
  35ٟـبٛجخ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ثِزؼ ٗزبة اٛزشثٰخ ا٠ٛذ٣ٰخ ص 
 ٓشاءح ا٤ٛض ا٠ٛشاُْ ٜٛغ٤ذ ٩ٟـبٛجخ ثوغ اٛزالٰٟز ثٔشاءر٦  :

ُٮ ٯ٪ٝ األؽذ ا٠ٛٔجٚ، ع٤غش٭ ا٣زخبة ٤ٟذ٩ة اٛٔغٞ، ٩ه٬ٜ 
٧زا إهال١ هْٜ هٜٮ ". اٛشاًج٢ٰ ُٮ اٛزششؼ أ١ ٯغغٜ٪ا أع٠بء٥

 .ثبة ٓغ٤٠ب
 .أ٣ب ٟزش٪ّ ٠ٛوشُخ َٰٗ رزٞ ٧ز٥ اٛو٠ٰٜخ: ٓبٙ أ٢ٰٟ

 .ٯ٤بٓش ٟؾز٪٫ ا٤ٛض ٩ٯغزخشط ٦٤ٟ األُ٘بس
 إالٝ ٯذه٪ اإلهال١؟ ٠ٛبرا ٣خزبس ٤ٟذ٩ة اٛٔغٞ ثبال٣زخبة؟

 ٠ٛبرا أ٢ٰٟ ٟزش٪ّ؟ ٧ٚ رل٦٤ عٰزششؼ؟
 َٰٗ ٣غ٠ٮ ٧ؤالء؟ ٧ٚ اٛزششؼ إعجبس٭؟: 1الؽق اٛظ٪سح 

 ٢ٟ ٯشٯذ أ١ ٯ٘٪١ ٤ٟذ٩ثب ٜٛٔغٞ؟ َٰٗ رظٚ ٛزٖٛ ا٤٠ٛظت؟
  ه٢ األعئٜخٯغٰج٪١ اٛغ٤ذ صٞ ٩ٯٔشأ١٩ٯالؽق ا٠ٛزو٠ٜ٪١ اٛظ٪س : 

    
 ٟبرا رشب٧ذ؟

أٯ٢ رزٞ ه٠ٰٜخ 
 االخزٰبس؟ ٠ٛبرا؟

 ٟبرا رشب٧ذ ؟
 ٟبرا ٯِوٚ ثوذ رٖٛ؟

 ٟبرا رشب٧ذ؟
َٰٗ ر٠غ٬ ٧ز٥ 

 اٛو٠ٰٜخ؟ 

 ٟبرا رشب٧ذ ؟
 َٰٗ ر٠ذ اٛو٠ٰٜخ؟
 ٧ٚ رٔجٚ ا٤ٛزٰغخ؟

  ٢ٟ خالٙ ٟب عَٜ، ٯزٞ ث٠وٰخ األعزبر اٛ٪ط٪ٙ إ٬ٛ اٛخالطخ ٩رذ٩ٯ٨٤ب ه٬ٜ ٗشاط اٛزشثٰخ
 (أ٭ خالطخ أخش٫ ٯشا٧ب ا٠ٛوٜٞ ٤ٟبعجخ ٛزالٰٟز٥)ا٠ٛذ٣ٰخ ٠ٛشاعوز٨ب الؽٔب 

: رؼٍمذ

 ٯخزبس اٛزالٰٟز ٠ٟضال ٛٔغ٨٠ٞ ه٢ ؿشٯْ اال٣زخبة، ٩ٯٔجٜ٪١ ا٤ٛزٰغخ ٩ٯؾزشٟ٪١ سأ٭ األًٜجٰخ

مززٍخ 
ثىبء 

 اٌزؼٍمبد

ٯغزوٰذ ٟب رو٦٠ٜ 
٩ٯضجذ ٟوبس٦ُ 

: أودش

 5 إ٬ٛ 1أ٣ٔٚ اٛغ٠ٚ ثوذ رشرٰج٨ب ؽغت ٟشاؽٚ ا٣زخبة ٤ٟذ٩ة اٛٔغٞ ٢ٟ 

 إهال١ ا٤ٛزبئظ 5  ٩ػن األط٪اد ُٮ اٛظ٤ذ٩ّ 3 ُشص األط٪اد  4
        

    اخزٰبس ا٠ٛششؼ ُٮ ٟ٘ب١ ٟوض٩ٙ 2  إعشاء اٛزششٰؾبد 1
 :أدمح رؼٍمبرً

 :أط٤َ اٛغ٠ٚ ؽغت اٛغذ٩ٙ
 أػجز ػه رأًٌ فً اٌمظم أػجز ػه رأًٌ فً اٌجٍذ

أشبسٕ ُٮ ا٣زخبة ٤ٟذ٩ة اٛٔغٞ أٓزشػ صٯبدح ٟظش٩ُٮ 

أؿٜت ٢ٟ ٟو٠ٜزٮ رظؾٰؼ ٣ٔـزٮ أثذ٭ سًجزٮ ُٮ اٛز٧بة إ٬ٛ اٛجؾش 

أ٣زٔذ إعبثخ صٰٟٜٮ اٛخبؿئخ أعب٧ٞ ُٮ اخزٰبس ٛ٪١ ًشُزٮ 

أعؤٙ ه٢ ا٠ٛوٜ٪ٟخ اٛزٮ ٛٞ أ٨٠٨ُب  

أؽزشٝ أ٩اٟش ٤ٟذ٩ة اٛٔغٞ ُٮ ُشع ا٤ٛلبٝ  
 

اٌزذرٌت 
 َ

 االطزثمبر

 
  



  2اٌذرص  اٌمٍذان اٌثبٌث اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
 اٛغ٘ب١ ٩اٛز٠٤ٰخ اٌمٍذان
 عٌشاُٰب اٌىشبط

 اٛوالٓخ ث٢ٰ ٣شبؽ اإل٣غب١ ٩اٛجٰئخ اٌمُضُع
 د45اٌمذح 

 ٗزبة اٛز٠ٰٜز، ط٪س ٤ٟ٪هخ اٌُطبئً

 
اٌٍذف 

 اٌزؼٍٍمً
ٯزوشٍ ه٬ٜ أ٧ٞ ٟغججبد اٛزٜ٪س اٛجٰئٮ ُٮ ا٠ٛذٯ٤خ 

 ٩اٛشٯَ ٩ِٰٰٗخ رِبد٭ رٖٛ

اٌىفبءح 
اٌخزبمٍخ 

ٯّٔذس اٛو٠ٚ ا٤٠ٛزظ ثوذ أ١ ٯ٠ّٰض ث٢ٰ ٟب ٧٪ ؿجٰوٮ 
 .٩ثشش٭ ُٮ ا٠ٛش٨ذ اٛشٯِٮ ٩اٛؾؼش٭

االهزضاص ثبٛ٪ؿ٢ ٩ٟوشُخ ؽذ٩د٥ ٩ر٤٪م ٟوب٦٠ٛ، ٩اٛزوشٍ اٌمٍم 
 ه٬ٜ رؼبسٯغ٦ ٩ٟؾٰـ٦ ٩صٔبُبر٦

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم

ٯغزشعن ٟوبسٍ 
 اٛذسط اٛغبثْ

  ا٠ٛذ٣ٰخ اٛجٰئخ ه٤بطش ه٢ رخزَٜ ٩ط٤بهٰخ ؿجٰوٰخ ثو٤بطش اٛشٯِٰخ اٛجٰئخ ر٠زبص: اٌظٍبق
 دسط ه٤بطش اٛجٰئخ ا٠ٛؾٰٜخ: اٌظىذ

 ٟب ٧ٮ أ٧ٞ ه٤بطش اٛجٰئخ اٛشٯِٰخ؟ ٟب ٧ٮ األ٣شـخ اٛزٮ ر٤بعج٨ب؟: اٌزؼٍٍمخ
 ٟب ٧ٮ أ٧ٞ ه٤بطش اٛجٰئخ ا٠ٛذ٣ٰخ؟ ٟب ٧ٮ األ٣شـخ اٛزٮ ر٤بعج٨ب؟

مززٍخ 
 االوطالق

ٯ٘زشَ أٗضش 
ٟغججبد اٛزٜ٪س 

 ُٮ اٛشٯَ
 
 

ٯٔزشػ ؽٜ٪ال 
٠ٛ٪اع٨خ ٧زا 

 اٛزٜ٪س
 
 
 

ٯ٘زشَ أٗضش 
ٟغججبد اٛزٜ٪س 

 ُٮ ا٠ٛذٯ٤خ
 
 

ٯٔزشػ ؽٜ٪ال 
٠ٛ٪اع٨خ ٧زا 

 اٛزٜ٪س
 
 
 

ٯغز٤زظ 
اٛخالطخ 
 ا٤٠ٛبعجخ

 :رمٍٍذ
٢ٟ أ١ خْٜ اإل٣غب١ ٧٩٪ ٯو٠ٚ ٢ٟ أعٚ ر٪ُٰش ٟخزَٜ اؽزٰبعبر٦ ٩ٟ٪اع٦ اٛظو٪ثبد اٛـجٰوٰخ ٢ٟ 

٠ُب ٧٪ األصش اٛغٜجٮ اٛز٭ أؽذصز٦ ٧بر٦ األ٣شـخ اٛجششٯخ ه٬ٜ . خالٙ ٰٓب٦ٟ ثؤ٣شـخ ٟخزِٜخ
 اٛجٰئخ؟

 :(مظبٌز أوشطخ اإلوظبن اٌمضزح ثبٌجٍئخ اٌزٌفٍخ)اوزشبف 
 ٩ٟشب٧ذح اٛظ٪س ٩ٓشاءح ٗٚ ع٤ذ ٤ٟ٩بٓشز90٩91٦ٟـبٛجخ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ثِزؼ ٗزبة اٛغٌشاُٰب ص  

    

 1آشأ اٛغ٤ذ 
 ٟب عجت روشٯخ األسع؟

 ٧ٚ ٛإل٣غب١ د٩س ُٮ رٖٛ؟

 2آشأ اٛغ٤ذ 
ٟب عجت رٜٔض ا٠ٛغبؽبد 

 اٛضساهٰخ؟
َٰٗ ٣ؾ٠ٮ ا٠ٛغبؽبد 

 اٛضساهٰخ؟

 3الؽق اٛغ٤ذ 
 ٛٞ رٔـن األشغبس؟

 ٧ٚ ٯغت رٖٛ؟
َٰٗ ٤٣لٞ ه٠ٰٜخ 

 االعزٌالٙ؟ 

 4الؽق اٛغ٤ذ 
٢ٟ ا٠ٛزغجت ُٮ ٧زا 

 اٛزٜ٪س؟
َٰٗ ٯغزؾغ٢ اٛزوبٟٚ ٟن 

 ا٤ِٛبٯبد؟

 
 :(مظبٌز أوشطخ اإلوظبن اٌمضزح ثبٌجٍئخ اٌمذوٍخ)اوزشبف 

    
 1الؽق اٛغ٤ذ 

 َٰٗ ٧٪ ا٨ٛ٪اء ٤٧ب؟
 ٢ٟ ا٠ٛزغجت ٦ُٰ؟

 َٰٗ ٯ٤٤٘٠ب رٰٜٔٚ رٖٛ؟

 2الؽق اٛغ٤ذ 
 َٰٗ ٯل٨ش ا٠ٛ٘ب١ ٤٧ب؟

 ٧ٚ ٯوغجٖ رٖٛ؟
 ٟبرا ٗب١ ٯغت ه٬ٜ ا٤ٛبط؟

 3آشأ اٛغ٤ذ 
 َٰٗ ٧ٮ ا٠ٛغب٢ٗ؟

 ٧ٚ ٧زا عٰؤصش ه٬ٜ اٛجٰئخ؟
 ٧ٚ ر٪عذ ٟؾالد؟ ٠ٛبرا؟

 4الؽق اٛغ٤ذ 
 ٢ٟ ا٠ٛزغجت ُٮ ٧زا؟

 ٟب ٣زبئظ ٧زا اٛو٠ٚ؟
 ٟبرا ٗب١ ٯغت أ١ ٯِوٚ؟

 (االخزظبر َاٌزجظٍظ)اطزىزبج 
ٯزغجت اإل٣غب١ ُٮ اٛ٘ضٰش ٢ٟ أعجبة اٛزٜ٪س اٛجٰئٮ ُٮ ا٠ٛذٯ٤خ ٩اٛشٯَ، ؽٰش ٯٔ٪ٝ ثبٛ٘ضٰش 
٢ٟ اٛج٤بء ُٮ ا٤٠ٛبؿْ اِٛالؽٰخ ٩ٯٔـن األشغبس، ٠ٗب ٯشهٮ ث٠بشٰز٦ ثئُشاؽ، ٩ٗزٖٛ رغجج٦ 

 .ُٮ ؽشائْ اٌٛبثبد ٩اٛشٟٮ اٛوش٪ائٮ ٤ِٜٛبٯبد، ٧٩زا ٟب ٯغجت رٜ٪س ا٠ٰٛب٥ ٩اٛزشثخ ٩ا٨ٛ٪اء

مززٍخ 
ثىبء 

 اٌزؼٍمبد
 

ٯ٤غض ا٤ٛشبؽ 
ث٤بء ه٬ٜ 
 اٛز٪ع٨ٰبد

 :رمٌُم خشئً
 أذكس ثالز مظاهس أخسي نهرهىز فٍ كم مه انمدَىح وانسَف (91ص)

 

ٌت  ررذ
َ 

 اطزثمبر

 
  



 4اٌذرص  اٌمٍذان اٌزاثغ اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
 

 ا٠ٛبدح ٩هبٛٞ األشٰبءاٌمٍذان 
  اٌذرص
 د45اٌسظخ 

ُٰذٯ٪٧بد رو٠ٰٰٜخ، ٗزبة اٛزشثٰخ  اٌُطبئً
 اٛو٠ٰٜخ

 
مزوجبد 
 اٌىفبءح

 ٯزوشٍ ه٬ٜ خبطٰخ إطِبّ ا٨ٛ٪اء ثب٠٠ٛبسعخ اٛزغشٯجٰخ

اٌىفبءح 
اٌخزبمٍخ 

ٯؾٚ ٟش٘الد رزـٜت اٛزوبٟٚ ٟن ا٠ٛبدح ٩رؾ٪الر٨ب 
 ثزغ٤ٰذ ٟ٪اسد٥ ؽ٪ٙ خظبئض ا٠ٛبدح ٩ٟجبدا اٰٛٔبط

اٌمٍم 
 َاٌمُالف

ٯغزخذٝ اٛجؾش ٩اٛزٔظٮ، ٯ٤لٞ أه٠ب٦ٛ ٩ٯخـؾ ٨ٛب 
 ُٮ إؿبس ع٠بهٮ، ٯ٘زشَ ٟؾٰـ٦ ٩ٯزِبهٚ ٟو٦

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم

ٯغزوٰذ ِٟب٧ٰٞ 

اٛذسط اٛغبثْ 

 ٓظذ ر٪ك٨ِٰب

 :اٌظىذ

 ٣غزخذٝ ا٠ٛؾشاس ُٮ ٰٓبط دسعخ ؽشاسح ا٠ٛبء ٩األعغبٝ األخش٫ 

 :اٌزؼٍٍمخ

 ٗٞ رجٜي دسعخ رغ٠ذ ا٠ٛبء؟ َٰٗ ٣ٰٔغ٨ب؟ ٧ٚ ٯِ٘ٮ ا٠ٜٛظ ٛزٖٛ؟

مززٍخ 
 االوطالق

ٯ٤بٓش اٛ٪ػوٰخ  

 

ٯزوشٍ ه٬ٜ 

ٟ٘٪٣بد اٛزغشثخ 

 ٩ٯشآج٨ب

 

 

ٯ٘زشَ ؽغض 

ا٨ٛ٪اء ٠ٛ٘ب١ ُٮ 

 اال٣بء

 

 

ٯـٜن ه٬ٜ 

 ه٠ٰٜخ االطِبّ

 

ٯ٘زشَ ؿشٯٔخ 

رؾشٯش ا٨ٛ٪اء ُٮ 

 ٩عؾ ٟبئٮ

 

 ٯغززٗش ٩ٯغٰت

 (97ص) :ػزع اٌُضؼٍخ

 .ا٨ٛ٪اء ُٮ ٗٚ ٟ٘ب١، ٨ُ٪ ٟ٪ع٪د ؽ٪٤ٛب، ٣ز٤ِغ٦ ٤٤ٜٗ٩ب ال ٣شا٥
 َٰٗ ٯ٢٘٠ ؽغض٥ ٦ٜٔ٣٩ ٢ٟ ٟ٘ب١ إ٬ٛ آخش؟

 (ردزثخ مًء اٌىأص): اٌىشبط األَي
  أدخٚ ٗؤع٢ٰ شِب٢ُٰ ُٮ ؽ٪ع ٦ُٰ ٟبء ث٪ػوٰز٢ٰ ٟخز٢ِٰٜ

 (1)ؽغت اٛش٘ٚ

 ٟبرا ٯؾذس ُٮ ٗٚ ؽبٛخ؟ 

 ٧ٚ اسرِن ٤ٟغ٪ة ا٠ٛبء ُٮ ٗٚ ؽبٛخ؟ 
 ٟبرا رالؽق؟. أ٠ًش ٗال اٛ٘ؤع٢ٰ 

 اٛ٘ؤط ا٠ٜٛٔ٪ة، ٟبرا ٯ٪عذ ثذاخ٦ٜ؟ 
 ٧ٚ ٧زا ٧٪اء أٝ ٟبء ثذاخ٦ٜ؟ 

 ا٣لش ٤٠ٛغ٪ة ا٠ٛبء. 

 (ردزثخ ومً اٌٍُاء) :اٌىشبط اٌثبوً
  1 إ٬ٛ اٛ٘ؤط ٣2شٯذ ٣ٔٚ ا٨ٛ٪اء ٢ٟ اٛ٘ؤط 

 ٣ٔ٪ٝ ثزٖٛ؟ َٰٗ 
 الؽق اٛش٘ٚ األخٰش، ٧ٚ ر٤غؼ اٛو٠ٰٜخ؟ 

 رغغٰٚ ا٠ٛالؽلبد: 

 .اوتقال انفقاعات مه اإلواء األول إنى اإلواء انثاوي

 إطِبّ ا٨ٛ٪اء: رغ٬٠ ٧ز٥ اٛو٠ٰٜخ 

 (ردزثخ رفزٌغ وأص اٌٍُاء): اٌىشبط اٌثبٌث
 الؽق اٛش٘ٚ اٛضب٣ٮ 

 ٟبرا ٯؾغض اٛ٘ؤط ُٮ األه٬ٜ؟ 
 ٠ٛبرا ال ٯؾٚ ا٠ٛبء ٟؾٚ ا٨ٛ٪اء؟ 

 ٖٛٯ٤٤٘٠ب إُشاى اٛ٘ؤط ٢ٟ ا٨ٛ٪اء؟ عشة ر َٰٗ. 

 ٯغز٤زظ اٛخالطخ ا٤٠ٛبعجخ ٨ٛزا اٛذسط ٢ٟ خالٙ األعئٜخ ا٠ٛ٪ع٨خ:  

 . ٌشغً اٌٍُاء وً اٌسدم اٌذي ٌؼطى ًٌ
 إطفبق اٌٍُاء: ٌمىه ومً اٌٍُاء مه إوبء إٌى آخز فً ػمٍٍخ رذػى

ثىبء 
 اٌزؼٍمبد

ٯـجْ ٟ٘زغجبر٦ 

٩ٯ٘زشَ ٟوبسٍ 

 عذٯذح

 (97ص) مب رؼٍمزً

 (97ص ): ا٤ٛشبؽ األ٩ٙ

 .َٰٗ ٣وشٍ أ١ ثبٛ٪٣ب ُٮ صٔت؟ ط٠ٞ رٖٛ
 (97ص ): ا٤ٛشبؽ اٛضب٣ٮ

  ٚ٘ثوذ إُشاى اٛٔبس٩سح ٩س٨ٰٟب ُٮ ؽ٪ع ٌٛغ٨ٜب، طبسد رل٨ش ثبٛش

 ٟبرا ٯ٪عذ ُٮ ٧ز٥ اٛٔبس٩سح؟. ا٠ٛٔبثٚ

 (ُٔبهبد). أ٠ٗٚ ٟب ٯ٤ٔض اٛشعٞ
 .ٟبرا عٰؾذس ٜٛٔبس٩سح ثوذ ٟذح؟ أ٠ٗٚ اٛزٜ٪ٯ٢ ٩اٛشعٞ

  (97ص ): أ٩كَ رو٠ٜبرٮ

  ٰٚث٠٤ٰب ٗب١ هبدٙ ٯغز٠زن ث٘ؤط هظٰش ثبسد، ساػ أخ٪٥ إع٠به
 .ُزٔذٟذ أ٣ٰغخ ٛززؾذا٠٧ب. ٯٜوت ثجبٛ٪١ ٤ٟزِخ

 أرؾذإ ٯب هبدٙ أ١ روشٍ دسعخ ؽشاسح اٛوظٰش د١٩ : "ٓبٛذ أ٣ٰغخ
أ١ ر٠ٜغ٦ أ٩ رزز٦ٓ٩، ٩أ٣ذ ٯب إع٠بهٰٚ، أرؾذإ أ١ ر٤ِخ 

 "اٛجبٛ٪١ د١٩ أ١ ر٠ٜغ٦ ث٠ِٖ

 َٰٗ رغبهذ٠٧ب ه٬ٜ سُن ٧زا اٛزؾذ٭؟
 .ٓذٝ ششؽب ٟذه٠ب ث٠خــبد ٛز٪ػٰؼ رٖٛ

رذرٌت 
 َاطزثمبر

  



 5اٌذرص  اٌمٍذان اٌزاثغ اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
 

 ا٠ٛبدح ٩هبٛٞ األشٰبءاٌمٍذان 
 ٟظجبػ اٛغٰت ٩اٛذاسح ا٨٘ٛشثبئٰخ اٌذرص
 د45اٌسظخ 

ُٰذٯ٪٧بد رو٠ٰٰٜخ، ٗزبة اٛزشثٰخ  اٌُطبئً
 اٛو٠ٰٜخ

 
مزوجبد 
 اٌىفبءح

 ٯزوشٍ ه٬ٜ ٟجذأ ا٠ٛظجبػ اٰٛذ٩٭ ٩٩كِٰٰز٦

اٌىفبءح 
اٌخزبمٍخ 

ٯؾٚ ٟش٘الد رزـٜت اٛزوبٟٚ ٟن ا٠ٛبدح ٩رؾ٪الر٨ب 
 ثزغ٤ٰذ ٟ٪اسد٥ ؽ٪ٙ خظبئض ا٠ٛبدح ٩ٟجبدا اٰٛٔبط

اٌمٍم 
 َاٌمُالف

ٯغزخذٝ اٛجؾش ٩اٛزٔظٮ، ٯ٤لٞ أه٠ب٦ٛ ٩ٯخـؾ ٨ٛب 
 ُٮ إؿبس ع٠بهٮ، ٯ٘زشَ ٟؾٰـ٦ ٩ٯزِبهٚ ٟو٦

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم

ٯغزوٰذ ِٟب٧ٰٞ 

اٛذسط اٛغبثْ 

 ٓظذ ر٪ك٨ِٰب

 :اٌظىذ

 ٯشٌٚ ا٨ٛ٪اء ٟ٘ب١ اإل٣بء ا٠ٛ٪ػ٪م ٦ُٰ 

 :اٌزؼٍٍمخ

 َٰٗ ٣زؤٗذ ٢ٟ ر٪اع٦ أطال؟ ٩َٰٗ ٯ٤٤٘٠ب ٣ٔٚ أ٩ رِشٯي ا٨ٛ٪اء؟

مززٍخ 
 االوطالق

ٯ٤بٓش اٛ٪ػوٰخ 

٩ٯغٰت ه٢ 

األعئٜخ  

 

 

ٯزوشٍ ه٬ٜ ُ٪ائذ 

 اإل٣بسح ٩ر٤٪ه٨ب

 

ٯـٜن ه٬ٜ ر٤٪م 

 ٟظبدس اٛؼ٪ء

 

 

ٯغزخٜض د٩س 

اٛجـبسٯخ ٠ٗظذس 

 ٨ٗشثبئٮ

 

 

ٯزوشٍ ه٬ٜ 

ٟ٘٪٣بد اٛذاسح 

 ا٨٘ٛشثبئٰخ

 

 

 ٯغززٗش ٩ٯغٰت

  (98ص) :ػزع اٌُضؼٍخ

 ٣غزو٠ٚ ا٠ٛظبثٰؼ اٰٛذ٩ٯخ أ٩ ٟظبثٰؼ اٛغٰت ه٤ذ اٛؾبعخ إلػبءح األٟب٢ٗ ا٠ٛل٠ٜخ

رـ٪سد ط٤بهخ ٧ز٥ ا٠ٛظبثٰؼ ٢ٟ ؽٰش اٛش٘ٚ ٩اٜٛ٪١ ٩شذح اإل٣بسح، ٩اخزِٜذ ُٮ ش٨ٜ٘ب ٩ثـبسٯبر٨ب 

 .اإلػبءح: ٩ا٨ٛذٍ ٩اؽذ

 هشع اٛش٢ٰٜ٘ األٛ٪ٯ٢ ٩ؿشػ أعئٜخ اعزِغبسٯخ ؽ٪ٙ ٟؼ٠٪١ اٛظ٪س 
 ٟبرا رشب٧ذ ُٮ اٛظ٪سح ا٬٤٠ٰٛ؟

 ُٰٞ ٯغزو٠ٚ ٧زا ا٠ٛظجبػ؟ َٰٗ ٯو٠ٚ؟
 ٢ٟ ه٤ذ٧ٞ ٧زا اٛش٘ٚ ُٮ ا٤٠ٛضٙ؟

 ؟ ٧ٚ ر٠ٜ٘٪١ ٟضٰال ه٦٤؟٩2ٟبرا ه٢ اٛش٘ٚ
 ٗٞ ثـبسٯخ ٯؾ٨ٜ٠ب؟

 الؽق اٛش٘ٚ اٛضبٛش: 
 ا٠ٛظجبػ اٛظٌٰش، ٟٞ ٯز٘٪١؟

 أٯ٢ ٯ٪ػن؟ ثٞ ٯ٪طٚ؟
 أٯ٢ ٣غذ ٧زا ا٤ٛ٪م ٢ٟ ا٠ٛظبثٰؼ؟

 ٧ٚ ٯو٠ٚ ثبٛجـبسٯخ؟
 الؽق اٛش٘ٚ اٛشاثن: 

 ٟب ٧ز٥ األش٘بٙ؟ ثـبسٯبد
 (ششػ ر٤ٔٮ ٟخزظش)َٰٗ رو٠ٚ؟ 

  اٛجـبسٯخ ا٠ٛغـؾخ رؾ٠ٚ ُٮ ثـ٨٤ب صالس ثـبسٯبد ٢ٟ
  ُ٪ٛذ4.5 ُ٪ٛذ، ٨ٛزا ٧ٮ ثٔ٪ح ٣1.5٪م 

 الؽق اٛش٘ٚ اٛخبٟظ؟ 
 َٰٗ رغ٬٠ ٧ز٥؟ داسح ٨ٗشثبئٰخ ٟبرا رشب٧ذ؟

  ٛذ، ٩اٛز٭ 1.5ٯغزؾغ٢ رؾؼٰش ٧زا اٛش٘ٚ ٢ٟ ٓجٚ ثجـبسٯخ ُٔؾ ٩ع٢ٰٜ٘ ٩ٟظجبػ٪ُ 
  ا٠ٛ٪ع٪دح ُٮ اٛ٪الهخ أ٩ ٟظبثٰؼ اٛغٰتٯجبػ أ٩ ٯ٢٘٠ االعزوب٣خ ثب٠ٛظبثٰؼ
 ؽب٩ٙ ٣ضم أؽذ خٰ٪ؿ٨ب؟ ٟبرا رالؽق؟

 اٛؼ٪ء ٧٘زا ٯج٬ٔ ٟشزوال، إر١ َٰٗ ٣زؾ٘ٞ ٦ُٰ؟ ٣شٗت ٓبؿوخ
 .ٟبرا ٯ٤٤٘٠ب أٯؼب أ١ ٣ؼن ُٮ اٛذاسح؟ ٟظبثٰؼ، أشٰبء أخش٫

 ٯغزخٜض ٨ِٟ٪ٝ اٛذاسح ا٨٘ٛشثبئٰخ اٛجغٰـخ ٩ٟ٘٪٣بر٨ب اٛغ٪٧شٯخ. 

 ٌٍسظُي ػٍى ضُء أززبج ٌمظجبذ َثطبرٌخ أَ مظذر ٌٍىٍزثبء َأطالن ٌٍزُطًٍ
 .دارح وٍزثبئٍخ: رشىً ٌىب ٌذي اٌمدمُػخ

ثىبء 
 اٌزؼٍمبد

ٯـجْ ٟ٘زغجبر٦ 

٩ٯ٘زشَ ٟوبسٍ 

 عذٯذح

 (99ص) مب رؼٍمزً

 (99ص ): ا٤ٛشبؽ األ٩ٙ

٩اٟأل اٛخب٣بد ث٠ب  (أ٩ ٟجبششح)أ٣ٔٚ اٛغذ٩ٙ اٱرٮ 
 ٯ٤بعت

 (99ص): ا٤ٛشبؽ اٛضب٣ٮ

 :الؽق األد٩اد ُٮ اٛشعٞ اٛضب٣ٮ
 عٞ ٗٚ أداح

 اخزش أداح ٩رٜ٘ٞ ه٨٤ب

رذرٌت 
 َاطزثمبر

  



  07اٌذرص  زفً وٍبٌخ اٌظىخ: اٌممطغ اٌزاثغ اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
 اِٛؼبء ٩ا٤٨ٛذعخاٌمٍذان 
 (2)األش٘بٙ ا٠ٛؤٛ٪ُخاٌىشبط 

 د45اٌمذح 
 2 1٩اٌسظخ 

ٟغبؿش ٩أٗ٪اط،أ٩ساّ ٟغز٤غخخ  اٌُطبئً
ٜٛ٪ػوٰخ 

 
اٌٍذف 

 اٌزؼٍمً
ٯ٠ٰض ث٢ٰ ٟؼٜوبد ا٣ـالٓب ٢ٟ خ٪اط٨ب ٩ٯغزو٠ٚ ٧ز٥ 

 اٛخ٪اص
اٌىفبءح 

اٌخزبمٍخ 
ٯؾٚ ٟش٘الد ٟزؤٜخ ث٪طَ ر٤ٔٚ أ٩ رؾذٯذ ٟ٪ٓن 

شٮء ُٮ اِٛؼبء أ٩ ه٬ٜ ٟخـؾ، ٟن ٟٔبس٣خ األؿ٪اٙ 
 ٨ُ٩ٞ اٛز٤بكش ٩اٛزوبٟذ ٩االعزٔبٰٟخ

ٯالؽق ٩ٯ٘زشَ، ٯزؾْٔ ٢ٟ طؾخ ا٤ٛزبئظ ٩ٯظبدّ اٌمٍم 
ه٨ٰٜب، ٯغزو٠ٚ اٛزشٰٟض اٛوب٠ٛٮ 

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم

ٯؾغت 
ٟغبٰٟن ر٤٧ٰب 

 ثوذ رغضئز٨ب

اٌسظبة اٌذٌىً 
 . اٛجؾش ه٢ ٣ظَ،سثن ٩ػوَ هذد

 .ٯشٗض ا٠ٛوٜٞ ُٮ ٧زا ا٤ٛشبؽ ه٬ٜ اٛشثن اٛز٭ ٧٪ ٣ظَ ا٤ٛظَ

مززٍخ 
 االوطالق

ٯٔشأ اٛ٪ػوٰخ 
٩ٯ٨ِٞ ِٟشدار٨ب 

 
 
 
 

ٯوذد خ٪اص 
ا٠ٛؼٜوبد 
 ا٠ٛش٨٪سح 

 
 
 
 

ٯ٘زشَ 
اٛوالٓخ ٠ُٰب 

 ث٨٤ٰب
 
 
 
 

ٯزذسة ه٬ٜ 
رخـٰؾ ٟؼٜن 

 ٟب
 
 
 
 

ٯغغذ ٟوبس٦ُ 
ثـشٯٔخ 
 طؾٰؾخ

: مززٍخ اٌزسفٍش
. ٯشعٞ ا٠ٛوٜٞ أش٘بال ٩ٯـٜت ٢ٟ اٛزالٰٟز رٗش أع٠بئ٨ب ٢ٟ خالٙ ا٠ٛالؽلخ ُٔؾ

أوزشف فمزح 
  ثوذ إهبدح ٗزبثز٨ب ه٬ٜ اٛغج٪سح ٩ر٠ضٰٚ اٛش106ٚ٘ا٠ٛؾذدح ُٮ طِؾخ ششػ ٣ض اٛ٪ػوٰخ  

 أ٩ ٟجبششح ثبعزو٠بٙ اٛ٘زبةٯ٪صم ا٠ٛوٜٞ األ٩ساّ ا٠ٛغز٤غخخ 
ٯزؤٟٚ اٛز٠ٰٜز اٛز٠ٰٜز ٗٚ ش٘ٚ ٢ٟ األش٘بٙ ٩ٯزوشٍ ه٬ 

 خظ٪طٰبر٦ ٩ٯذ٨٣٩ب ُٮ اٛجـبٓخ ا٠ٛٔبث٦ٜ ٛ٘ٚ ش٘ٚ
صٞ ٯ٘زشَ اٛز٠ٰٜز اٛوالٓخ ث٢ٰ األش٘بٙ اٛضالصخ ٢ٟ خالٙ ا٠ٛزش 

 ؽغت اٛش٘ٚ ا٠ٛٔبثٚ (أ٩ ثبألٛ٪اػ)ا٤٠ٛ٘غش 

 اإلخزاءاد
 ٯزوشٍ ه٬ٜ ٗٚ ش٘ٚ ه٬ٜ ؽذا صٞ ٯغغٚ خ٪اط٦ 

 4، ٗٞ ػٜوب ٦ُٰ؟ (2سٓٞ )الؽق اٛش٘ٚ األ٩ٙ 
 .َٰٗ ٧ٮ أػاله٦؟ ٟز٪اصٯخ ٩ٟزٔبٯغخ

 "ٟز٪اص٭ األػالم"إر١ ٗٚ أػاله٦ ٟز٪اصٯخ، ٩اع٦٠ 
  ٍر٪كَٰ ا٠ٛغغٞ ا٠ٛظ٤٪م ثبألٛ٪اػ أ٩ ا٠ٛزش ا٤٠ٛ٘غش الٗزشب

 ر٤٪م دسعبد اإل٣ؾبء ٛذ٫ ا٠ٛؼٜن
 4، ٗٞ ػٜوب ٦ُٰ؟ (3سٓٞ )الؽق اٛش٘ٚ اٛضب٣ٮ 

 ٧ٚ أػاله٦ ٟز٪اصٯخ؟ ٨ُٚ ٧٪ ٟز٪صا٭ أػالم؟ ٣وٞ
 ٧ٚ ٯشج٦ اٛش٘ٚ األ٩ٙ؟ َٰٗ ٧ٮ ص٩اٯب٥؟ ٓبئ٠خ

 "ٟشثن"ٟب اعٞ ٧زا ا٠ٛؼٜن؟ 
  ،ر٪كَٰ ا٠ٛغغٞ ا٠ٛظ٤٪م ثبألٛ٪اػ ٜٛ٪ط٪ٙ إ٬ٛ رؾْٰٔ اٛزوبٟذ ٜٛؾظ٪ٙ ه٬ٜ اٛش٘ٚ األخٰش

 .٩إ١ ٩عذ ٟغغٞ آخش ر٘٪١ أػاله٦ ٟزٔبٯغخ ٯؾْٔ اٛش٘ٚ اٛضب٣ٮ
 ، ٧ٚ ٧٪ سثبهٮ؟ ٧ٚ ٧٪ ٟز٪اص٭ أػالم؟ ٣وٞ(1سٓٞ )الؽق اٛش٘ٚ اٛضبٛش 

 ٧ٚ أػاله٦ ٟزٔبٯغخ ٟضٚ اٛضب٣ٮ؟ ال 
 َٰٗ ٧ٮ األػالم ا٠ٛزٔبثٜخ؟ ٟز٪اصٯخ ٩ٟزٔبٯغخ

 "ٟغزـٰٚ"ٟب اعٞ ٧زا ا٠ٛؼٜن؟ 
: اٌسُطٍخ َاٌزأطٍض

 ثوذ ا٤٠ٛبٓشخ ٯزٞ اٛزظذٯْ ه٬ٜ األع٪ثخ اٛظؾٰؾخ ٩إثوبد اٛخبؿئخ 
 : مززٍخ االودبس

  سعٞ ػٜن ثـ٪ٙ ٟوٜ٪ٝ ٢ٰ٘ٛ٩ ٢ٟ اٛزالٰٟزٯـٜت cm8  
  ٯـٜت ٨٤ٟٞ سعٞ ػٜن ه٠٪د٭ ه٦ٰٜ ٢ٰ٘ٛ٩ ؿ٪٦ٛcm4 .
 ٞٯـٜت ٨٤ٟٞ إر٠بٝ اٛشع.  
 ٯـٜت ٨٤ٟٞ رو٢ٰٰ ٤ٟزظِبد األػالم ٩رز٠خ سعٞ ا٠ٛو٢ٰ .

رؼٍمذ  

 ٛ٪طَ ٟؼٜوبد أ٩ ٨ٜٔ٣ب، أرٗش خ٪اط٨ب عٰذا ٩أهز٠ذ ه٨ٰٜب ٟغزو٠ال اٛ٪عبئٚ ا٤٠ٛبعجخ

مززٍخ 
ثىبء 

 اٌزؼٍمبد

ٯ٤غض اٛز٠بسٯ٢ 
ُشدٯب 

.  ُٮ اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ70ؽٚ اٛز٠بسٯ٢ ص : اٌزمزن
 أ٠ٗٚ ثـبٓخ روشٯَ ٗٚ سثبهٮ. 1
 أ٠ٗٚ ٟب ٯؤرٮ. 2
 أسعٞ اٛش٘ٚ ا٠ٛٔبثٚ ثوذ ر٘جٰش٥ ؽغت اإلؿبس. 3

اٌزذرٌت 
 َ

 االطزثمبر

  رخظض اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ ٛؾٚ اٛز٠بسٯ٢ ه٬ٜ دُزش األ٣شـخ: ٟالؽلخ



  08اٌذرص  زفً وٍبٌخ اٌظىخ: اٌممطغ اٌزاثغ اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
 األهذاد ٩اٛؾغبةاٌمٍذان 
 (3)اٛؼشةاٌىشبط 

 د45اٌمذح 
 2 1٩اٌسظخ 

 ٗشاط ا٠ٛؾب٩ٛخ، أٛ٪اػ اٌُطبئً

 
اٌٍذف 

 اٌزؼٍمً
 ٯؼن ٩ٯغش٭ ه٠ٰٜخ اٛؼشة ُٮ هذد ٟ٘٪١ ٢ٟ س٢ٰ٠ٓ

اٌىفبءح 
اٌخزبمٍخ 

ٯؾٚ ٟش٘الد ثزغ٤ٰذ ٟوبسٍ ٟزؤٜخ ثبألهذاد اٛـجٰوٰخ 
 .، ٩ثز٪كَٰ ه٠ٰٜبد األسثن100000األطٌش ٢ٟ 

ٯالؽق ٩ٯ٘زشَ، ٯزؾْٔ ٢ٟ طؾخ ا٤ٛزبئظ ٩ٯظبدّ اٌمٍم 
ه٨ٰٜب، ٯغزو٠ٚ اٛزشٰٟض اٛوب٠ٛٮ 

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم
ٯؾغت 

ٟغبٰٟن ر٤٧ٰب 
 ثوذ رغضئز٨ب

اٌسظبة اٌذٌىً 
. ه٬ٜ اٛغج٪سح٢ٟ اٛغذاءاد ا٠ٛذس٩عخ ٯ٘زت ا٠ٛوٜٞ عذاء 

 .ٯزشٕ ٨ٟٜخ ٛؾغبة ا٤ٛبرظ ٩ٯـٜت ٢ٟ اٛزالٰٟز ٗزبثز٦

مززٍخ 
 االوطالق

ٯٔشأ اٛ٪ػوٰخ 
٩ٯ٨ِٞ ِٟشدار٨ب 

 
 
 

ٯزوشٍ ه٬ٜ 
٣ض ا٠ٛشٜ٘خ 

 ٩ٯغضئ٨ب
 
 
 

ٯغزذسٕ 
ٟب٧ٰخ اٛؼشة 

اٛو٠٪د٭ ثٰب٣ٰب 
 ٩ؽغبثٰب

 
 
 

ٯ٘زشَ ؿشٯٔخ 
إ٣غبص ه٠ٰٜخ 

ػشة ٛوذدٯ٢ 
 ٢ٰ٣ ٢ٟ٪ٟ٘

 س٢ٰ٠ٓ أ٩ أٗضش
 
 
 

ٯغغذ ٟوبس٦ُ 
ثـشٯٔخ 
 طؾٰؾخ

: مززٍخ اٌزسفٍش
. ٣زٰغخ ػشة هذد ٟ٘٪١ ٢ٟ س٢ٰ٠ٓ ُٮ هذد ٟ٘٪١ ٢ٟ سٓٞ ٩اؽذ

. 25*6.......=:  ه٠٪دٯباؽغت ٣برظ اٛو٠ٰٜخ: ٟضبٙ
آزشاؽبد أخش٫ 

أوزشف فمزح 
  ثوذ إهبدح ٗزبثز٨ب 107ا٠ٛؾذدح ُٮ طِؾخ ششػ ٣ض اٛ٪ػوٰخ 

 ه٬ٜ اٛغج٪سح ٩ر٠ضٰٚ اٛش٘ٚ

٣ضٙ أ٢ٰٟ ٢ٟ عٰبسح أث٦ٰ، ُزوغت ٢ٟ ٗضشح اٛغٰبساد ُٮ ٟؾشش 
  عٰبسح14 طِب، ُٮ ٗٚ طَ 12اٛغٰبساد، ُ٪عذ 

 أساد أ٢ٰٟ ؽغبث٨ب، ُبرجن ؿشٯٔز٢ٰ ٟخزِٜز٢ٰ
 .الؽق اٛـشٯٔز٢ٰ ٩اخزش أُؼ٨ٜب

 اإلخزاءاد
 ٯـشػ أعئٜخ ٓظذ ٨ُٞ ا٠ٛ٪اسد ٩اإلعشاءاد ٛؾ٨ٜب .

ٟٞ روغت أ٢ٰٟ؟  
ٗٞ طِب ٢ٟ اٛغٰبساد ٩عذ أ٢ٰٟ ُٮ ا٠ٛؾشش؟  

. ٗٞ عٰبسح ُٮ ٗٚ طَ
 ٠ٗب ُٮ ا٠ٛضبٙ ٠ٜٛوٜٞ سعٞ ش٘ٚ ر٪ػٰؾٮٯغزؾغ٢  
  ٯـٜت ٢ٟ اٛزالٰٟز ٟالؽلخ اٛـشٯٔز٢ٰ اٜٛز٢ٰ ارجو٠٨ب أ٢ٰٟ ٛؾغبة

. صٞ ٯـٜت ٨٤ٟٞ ششػ اٛـشٯٔز٢ٰ، اٛغٰبساد
 ٯزؤٟٚ اٛـشٯٔز٢ٰ ٩ٯوـٮ ٩طِب ٛ٘ٚ ؿشٯٔخ .
 ا٤ٛبرظ أعِٚ ٩ٗزبثخ 4ُٮ 12ؽغت ؽبطٚ عذاء : اٛـشٯٔخ األ٬ٛ٩ 

. اٛو٠ٰٜخ
 ا٤ٛبرظ أعِٚ ا٤ٛزٰغخ األ٬ٛ٩اثخ ٩ٗذ10 ُٮ 12ة ؽبطٚ ػشة اؽظ  .
  ع٠ن ا٤ٛزٰغز٢ٰ ُزؾظٚ ه٬ٜ ا٤ٛزٰغخ ا٨٤ٛبئٰخ
 إ٬ٛ ٩ؽذاد ٩هششاد صٞ ٩صم  14ُٖ٘ اٛوذد : اٛـشٯٔخ اٛضب٣ٰخ 

: اٌسُطٍخ َاٌزأطٍض
 ثوذ ا٤٠ٛبٓشخ ٯزٞ اٛزظذٯْ ه٬ٜ األع٪ثخ اٛظؾٰؾخ ٩إثوبد اٛخبؿئخ 

 : مززٍخ االودبس

 :أؽغت اٛو٠ٰٜبد اٱرٰخ ه٠٪دٯب
132x14 ; 28x13 ; 85x73 

 

 دٯ٤بس 20إلٓبٟخ ؽِٚ ٨٣بٯخ اِٛظٚ عب٧ٞ ٗٚ ر٠ٰٜز ة 
  دٯ٤بس٩500عب٠٧ذ األعزبرح ة

  ٪ر٠ٰٜزا32ٗب١ هذد اٛزالٰٟز ٧  
 ع٠ٚ ٨ٛزا اٛؾِٚ؟ ٞٗ 

رؼٍمذ  

ٛؼشة هذدٯ٢ ٟ٘٪٣ب١ ٢ٟ س٢ٰ٠ٓ، أػن أطٌش٠٧ب ُٮ األعِٚ، صٞ أػشة آؽبد األعِٚ ُٮ 
 .اٛوذد اٱخش، صٞ هششاد األعِٚ ُٮ اٛوذد اٱخش، صٞ أع٠ن ا٤ٛزٰغز٢ٰ

مززٍخ 
ثىبء 

 اٌزؼٍمبد

ٯ٤غض اٛز٠بسٯ٢ 
ُشدٯب 

.  ُٮ اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ71ؽٚ اٛز٠بسٯ٢ ص : اٌزمزن
 الؽق ا٠ٛضبٙ ٩أ٣غض اٛو٠ٰٜخ ثظ٪سح طؾٰؾخ. 1
 الؽق ا٠ٛضبٙ ٩أ٠ٗٚ اٛو٠ٰٜبد. 2

 أؽغت هذد ا٤ٛخالد ٩٩ص١ اٛز٠ش. أثؾش

اٌزذرٌت 
 َ

 االطزثمبر

 رخظض اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ ٛؾٚ اٛز٠بسٯ٢ ه٬ٜ دُزش األ٣شـخ: ٟالؽلخ
 

  



  09اٌذرص  زفً وٍبٌخ اٌظىخ: اٌممطغ اٌزاثغ اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
 األهذاد ٩اٛؾغبةاٌمٍذان 
ر٤لٰٞ ٩إ٣غبص ؽغبة اٌىشبط 

 د45اٌمذح 
 2 1٩اٌسظخ 

 أٛ٪اػ، ٗشاط ٟؾب٩ٛخ، ٗزبة اٛز٠ٰٜز اٌُطبئً

 
اٌٍذف 

 اٌزؼٍمً
ٯ٤لٞ ٩ٯ٤غض ؽغبثب ثبالهز٠بد ه٬ٜ ٣زبئظ ٟؾِ٪كخ 

 ٩ثبالعزو٠بٙ اٛؼ٤٠ٮ ٛخ٪اص األهذاد ٩اٛو٠ٰٜبد
اٌىفبءح 

اٌخزبمٍخ 
ٯؾٚ ٟش٘الد ثزغ٤ٰذ ٟوبسٍ ٟزؤٜخ ثبألهذاد اٛـجٰوٰخ 

 .، ٩ثز٪كَٰ ه٠ٰٜبد األسثن100000األطٌش ٢ٟ 
ٯالؽق ٩ٯ٘زشَ، ٯزؾْٔ ٢ٟ طؾخ ا٤ٛزبئظ ٩ٯظبدّ اٌمٍم 

ه٨ٰٜب، ٯغزو٠ٚ اٛزشٰٟض اٛوب٠ٛٮ 

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم

ٯؾغت 
ٟغبٰٟن ر٤٧ٰب 

 ثوذ رغضئز٨ب

اٌسظبة اٌذٌىً 
  ٩إهبدح ٓشاءر٨ب. ٩ٯـٜت ٢ٟ اٛزالٰٟز ٗزبثز٨ب100 000ٯ٠ٜٮ ا٠ٛوٜٞ أهذادا أطٌش ٢ٟ .

 10017 ،60954 ،34537 ،90909اٗزت اٛوذد 
  ثئدساط األهذاد اٛزٮ ثوغ أسٓب٨ٟب ٟوذ٩ٟخُٮ اٛظو٪ثخٟن اٛزذسط  

مززٍخ 
 االوطالق

ٯٔشأ اٛ٪ػوٰخ 
٩ٯ٨ِٞ ِٟشدار٨ب 

 
 
 

ٯزوشٍ ه٬ٜ 
ٟخزَٜ ؿشّ 

ؽٚ ٟشٜ٘خ ٟب 
 
 
 
 

ٯ٘زشَ ٨ِٟ٪ٝ 
اٛزِٰٖ٘ أص٤بء 
 ع٠ن األهذاد 

 
 
 

ٯ٘زشَ ٨ِٟ٪ٝ 
ا٠٘٠ٛٚ إ٬ٛ 

اٛوششح 
 ٛؾغبة ر٤٧ٮ

 
 
 

ٯغزخذٝ 
خظ٪طٰخ اٛوذد 

 أص٤بء اٛؼشة 11
 اٛغشٯن

 
 
 

ٯغغذ ٟوبس٦ُ 
ثـشٯٔخ 
 طؾٰؾخ

: مززٍخ اٌزسفٍش
  65 ٢ٟ سٓٞ اٛ٪ؽذاد ٩أػ٦ِٰ إ٬ٛ سٓٞ اٛوششاد ُٰظجؼ ا٤ٛبرظ 1 آخز 56 إ٬ٛ 9إلػبُخ .
  47 ٢ٟ سٓٞ اٛوششاد ٩أػ٦ِٰ ٛشٓٞ اٛ٪ؽذاد ُٰظجؼ ا٤ٛبرظ 1 آخز 56 ٢ٟ 9ٛـشػ. 

 677-9، 64-9، 684+9، 85+9: ٩كَ رٖٛ ٟن ٧ز٥ اٛو٠ٰٜبد
أوزشف فمزح 

  ثوذ 108ا٠ٛؾذدح ُٮ طِؾخ ششػ ٣ض اٛ٪ػوٰخ 
 إهبدح ٗزبثز٨ب ه٬ٜ اٛغج٪سح ٩ر٠ضٰٚ اٛش٘ٚ

ٯٔشأ ا٠ٛوٜٞ ٣ض اٛ٪ػوٰخ ٩ٯـٜت ٢ٟ ثوغ اٛزالٰٟز 
. ٓشاءر٨ب

ُٮ ؽِٚ ٨٣بٯخ اٛغ٤خ، ٗشٝ ٟذٯش ا٠ٛذسعخ 
اٛزالٰٟز ا٤ٛغجبء، ُ٪صم ه٨ٰٜٞ اٛغ٪ائض ٠ٗب ُٮ 

 اٛغذ٩ٙ ا٠ٛٔبثٚ
أؽغت هذد اٛزالٰٟز اٛزٯ٢ رؾظٜ٪ا ه٬ٜ ٗزت 

 ٓظض ثبهز٠بد ؿشٯٔزٮ أٯ٢٠ ٩إٯ٠ب١
 أؽغت ث٤ِظ اٛـشٯٔز٢ٰ هذد اٛ٘زت اٛو٠ٰٜخ

 اإلخزاءاد
اٛخبٟغخ؟  ...اٛضب٣ٰخ ٟب ٧٪ هذد اٛزالٰٟز ا٤ٛغجبء ُٮ اٛغ٤خ األ٬ٛ٩،: ٯغؤٙ ا٠ٛوٜٞ

 ٯغزو٢ٰ ثبٛغذ٩ٙ ٛزٗش هذد اٛزالٰٟز ا٠ٛزِ٪٢ٰٓ ُٮ ٗٚ ٟغز٪٫ .
 أساد أٯ٢٠ ٩إٯ٠ب١ ؽغبة هذد اٛزالٰٟز اٛزٯ٢ رؾظٜ٪ا ه٬ٜ ٓظض  .
  الؽل٪ا ه٠ٚ ٗٚ ٩اؽذ صٞ اؽغت هذد اٛزالٰٟز اٛزٯ٢ رؾظٜ٪ا ه٬ٜ ٗزت ه٠ٰٜخ ث٤ِظ

 اٛـشٯٔخ
 ؟  ٧ٚ ٧ز٥ اٛـشٯٔخ ع٨ٜخ ثب٤ٛغجخ ٖٛ؟29 ٩ 30َٰٗ ؽغت أٯ٢٠ ٟغ٠٪م 

 َٰٗ ؽغجذ إٯ٠ب١ ا٠ٛغ٠٪م ٣ِغ٦؟
 ٧ٚ اٛـشٯٔزب١ ؽظٜزب ٣ِظ ا٤ٛزٰغخ؟ أ٭ اٛـشٯٔز٢ٰ رِؼٚ؟

 ،٩ٯغزو٢ٰ  ٯّزجن ؿشٯٔخ إٯ٠ب١ ٩أٯ٢٠ ٛؾغبة هذد اٛزالٰٟز اٛزٯ٢ رؾظٜ٪ا ه٬ٜ ٗزت ه٠ٰٜخ
. أٯؼب ث٠ب هش٦ُ ُٮ ُزشح اٛزؾِٰض

: اٌسُطٍخ َاٌزأطٍض
 ثوذ ا٤٠ٛبٓشخ ٯزٞ اٛزظذٯْ ه٬ٜ األع٪ثخ اٛظؾٰؾخ ٩إثوبد اٛخبؿئخ. 

 : مززٍخ االودبس

  ثب٠ٛ٪اصاح ٟن اٛشعٞ ٯـٜت ٢ٟ اٛزالٰٟز ٓشاءح اٛز٠شٯ٢
 :اٛزخـٰـٮ اٛز٪ػٰؾٮ

أؽغت ٩ص١ اٛوغٚ اٛز٭ رؾظٚ ه٦ٰٜ ٟشثٮ ا٤ٛؾٚ ه٠ٜب أ٦٣ 
 . ٰٜٗ٪ًشاٟبد ٢ٟ اٛوغ9ٚ خٰٜخ، ٗٚ خٰٜخ ر٤زظ 11ٯ٠ٜٖ 

9x11 = 9x10 + 9 = 90 + 9 = 99 
 رظؾٰؼ ع٠بهٮ ٩ُشد٫ ه٬ٜ اٛ٘شاعبد.  

رؼٍمذ  

  ه٤ذ اٛغ٠ن أ٩ أُٖ٘ اٛوذد إ٬ٛ أعضاء ٟجبششح1-10 إ٬ٛ 9أؽ٪ٙ 
 . ه٤ذ اٛؼشة أ٩ ؽز٬ اٛغ٠ن1+10 إ٬ٛ ٠ٗ11ب أؽ٪ٙ 

مززٍخ 
ثىبء 

 اٌزؼٍمبد

ٯ٤غض اٛز٠بسٯ٢ 
ُشدٯب 

.  ُٮ اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ72ؽٚ اٛز٠بسٯ٢ ص : اٌزمزن
ٯؾٚ اٛزـجٰٔبد ا٠ٛجشٟغخ ُٮ دُزش األ٣شـخ ٟشؽٰٜب ٟ٪كِب ٟب رو٦٠ٜ ٢ٟ ر٤ٰٔبد ُٮ اٛغ٠ن 

 ٩اٛؼشة

اٌزذرٌت 
 َ

 االطزثمبر

 رخظض اٛؾظخ اٛضب٣ٰخ ٛؾٚ اٛز٠بسٯ٢ ه٬ٜ دُزش األ٣شـخ: ٟالؽلخ
 

  



   1 األطجُع 8اٌممطغ  األطفبر َ اٌززالد : اٌممطغ اٌزؼٍٍمً اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
٨ُٞ ا٤٠ٛـ٪ّ  اٌمٍذان 

اٌىض 
اٌمىطُق 

 طبزجخ اٌٍغش اٌظبثغ 

 د45اٌمذح 
 1اٌسظخ 
مزوجخ 

اٌىفبءح 
ٯشد اعزغبثخ ٠ٛب ٯغ٠ن، ٯزِبهٚ ٟن ا٤ٛض 

ا٤٠ٛـ٪ّ، ٯٰٔٞ ٟؼ٠٪١ ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ 

 
مؤشزاد 

اٌىفبءح 
ّٙ ه٬ٜ ا٧ز٠ب٦ٟ ٠ٛب ٯغ٠ن،  ٯزظّشٍ ثِٰٰ٘خ رذ

ٯؾّذد ٟ٪ػ٪م اٛغشد ٩ه٤بطش٥، ٯغزخذٝ اٛش٩اثؾ 
اٌٜٛ٪ٯخ ا٤٠ٛبعجخ ٜٛغشد 

اٌىفبءح 
اٌخزبمٍخ 

ٯ٨ِٞ خـبثبد ٤ٟـ٪ٓخ ٢ٟ ٟخزَٜ األ٠٣بؽ ٩ٯشٗض 
ه٬ٜ ا٠٤ٛؾ اٛغشد٭ ٩ٯزغب٩ة ٟو٨ب 

ٯوزض ثٌٜز٦ اٛوشثٰخ، ٯزؾ٬ٜ ثش٩ػ اٛزوب١٩ ٩اٛزؼب٢ٟ اٌمٍم 
٩اٛو٠ٚ اٛغ٠بهٮ 

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم

ٯغز٠ن 

٩ٯغٰت ه٢ 
 األعئٜخ 

 . ٤ٟ٩بٓشز٨ب ٢ٟ ؿشٍ اٛزالٰٟز56 هشع اٛ٪ػوٰخ اال٣ـالٰٓخ ٠ٜٛٔـن دٰٛٚ اٛ٘زبة ص :اٌظٍـبق

 .رزوذد أعجبة عِش اإل٣غب١ ثبخزالٍ اٛلش٩ٍ. ٟن اٛزشٰٗض ه٬ٜ ا٠٨٠ٛخ اٛضب٣ٰخ
 ٟب ٧ٮ د٩اهٮ اٛغِش؟٩ ٟب ا٨ٛذٍ ٢ٟ عِش اإل٣غب١ خبطخ اٛغِش ٢ٟ أعٚ اٛغٰبؽخ؟:اٌزؼٍٍمخ

مززٍخ 
 االوطالق

ٯغز٠ن إ٬ٛ 
ا٤ٛض ٩ٯجذ٭ 

ا٧ز٠بٟب 
 
 
 
 
 
 

ٯغٰت ثغ٠ٚ 
ثغٰـخ 
رزشعٞ 

ا٠ٛو٬٤ اٛوبٝ 
 ٤ٜٛض

 
 
 

 
ٯوٰذ ث٤بء 

أؽذاس ا٤ٛض 
ا٤٠ٛـ٪ّ 
ٯغزخٜض 

اٰٛٔٞ ٩ٯو٠ٚ 
 ث٨ب

 : فٍم اٌمىطُق

اٛز٪اطٚ اٛجظش٭ ث٦٤ٰ ٩ث٢ٰ ٟن ٢ٟ ؿشٍ ا٠ٛوٜٞ  (طبؽجخ اٌٜٛض اٛغبثن)ٓشاء ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ 
. االعزوب٣خ ثبألداء اٛؾظ ؽشٗٮ ٩اٛٔشائ٢ اٌٜٛ٪ٯخةٟزو٦ٰ٠ٜ 

 :اٌىض اٌمىطُق

ُٮ ٰٜٛخ عٜغذ عوبد ٟن هبئٜز٨ب ٰٛزشب٩س٩ا ؽ٪ٙ 
 .ٯخزبس٦٣٩ ٛٔؼبء اٛوـٜخ ا٠ٛ٘ب١ اٛز٭

أ٣ب أسٯذ ا١ اٗزشَ ثٜذا خبسط ؽذ٩د ٩ ؿ٤٤ب : عوبد
 .اٛغضائش

 ٟب سأٯ٘ٞ ٛ٪ أ٤٣ب ٣ض٩س طبؽجخ اٌٜٛض اٛغبثن؟: األة
اع٨٠ب ٟش٪ّ ٟبرا ....طبؽجخ اٌٜٛض اٛغبثن: عوبد

 روشٍ ه٨٤ب ٯب أثٮ؟
أ٣ظز٪ا، ٛٔجذ ٧٘زا السرجبؿ٨ب ثبٛشٓٞ عجوخ ٩ أٗضش : األة

٨ُٰب عجوخ أث٪اة ٗب٣ذ ؽظ٨٤ب ٢ٟ اٌٛشثبء : ٢ٟ ٟشح
ُزٌْٜ ٟغبء، ٩ عجوخ عغ٪س ٓذٯ٠خ رغ٨ٚ ؽشٗخ اٛز٤ٔٚ ٣لشا ٛزؼبسٯغ٨ب اٛظوجخ، ٩ عجوخ 

٨ٗ٪ٍ ٗب٣ذ ٟؤ٫٩ أل٧ب٨ٰٛب، ٩ عجوخ ص٩اٯب ٛؾِق اٛٔشآ١ اٛ٘شٯٞ، ٩ عجوخ سؽجبد ٛأله٠بٙ اٛؾشُٰخ 
اٛزٰٜٔذٯخ ٗب٤ٛٔش ه٬ٜ ا٤ٛؾبط ٩ اٛـشص ه٬ٜ اٛؾشٯش ثخٰ٪ؽ اٛز٧ت، ٩ اٛظبًخ، ٩ رٔـٰش اٛ٪س٩د، ٩ 

 .ؽٜ٪٫ اٛغ٪صٯخ اٛزٮ ر٤ِشد ث٨ب
  أر٬٤٠ أ١ ر٤ِٰ٘ب اٛوـٜخ ٛضٯبسح ٗٚ ٟب ٜٓز٦ ٧٩ٚ أؽزبط ٛغ٪اص عِش؟!ٟب ٗٚ ٧زا ٯب أثٮ؟: عوبد
 طبؽجخ اٌٜٛض اٛغبثن ٟ٪ع٪دح ُٮ ٩ؿ٤٤ب اٛغ٠ٰٚ، اٛغضائش.... ال ٯب ث٤ٰزٮ ٢ٛ رؾزبع٦ٰ: األة

 !ٟبرا رٔ٪ٙ؟ أ٣ب الأهشٍ ٟذٯ٤خ ث٨زا االعٞ ُٮ اٛغضائش، ٌٛضٕ طوت ٯب أثٮ: عوبد
إ٨٣ب ٟذٯ٤خ اٛظخش اٛوزْٰ، إ٨٣ب عٰشرب، ٟذٯ٤خ اٛوٜٞ ٩ اٛو٠ٜبء ٩هبط٠خ اٛضٔبُخ : األة ٟجزغ٠ب

 .إ٨٣ب ٓغ٤ـ٤ٰخ... اٛوشثٰخ
 !٩ؿ٤٤ب ع٠ٰٚ ٩ ٣ؾ٢ ال ٣وش٦ُ، ؽٔب ٧زا ٟؤعَ! ٓغ٤ـ٤ٰخ ٨ُٰب ٗٚ ٧زا؟! ٓغ٤ـ٤ٰخ: عوبد
اٛغضائش شبعوخ ٩ ع٠ٰٜخ ٢ٟ ش٠ب٨ٛب ٛغ٤٪ث٨ب، ٩ ٢ٟ شش٨ٓب ٌٛشث٨ب، رِزؼ ٤ٛب أؽؼب٨٣ب، ُٜٞ : األة

 !٣ٌبدس ثوٰذا ثؾضب ه٢ ا٠ٛزوخ ٩ ُٮ ثالد٣ب ٗٚ ٟب ٣شٯذ؟
ٟ٪ؿ٤ٮ، ): ؽٔب طذّ اٛشبهش ؽ٢ٰ ٓبٙ! ٛ٪ال ؽذٯضٖ ٧زا، ٟب هشُذ ؽٚ ٌٛضٕ ٯب أثٮ: عوبد

 (...ٟ٪ؿ٤ٮ، اٛغالٙ ٩اٛغ٠بٙ ٩اٛغ٤بء ٩اٛج٨بء ُٮ سثبٕ
: أطزمغ َأخٍت

 هذد شخظٰبد ا٤ٛض؟ - ٧بد ه٤٪ا٣ب ٤ٜٛض؟ - هٞ ٯزؾذس ا٤ٛض؟  -
 :رغضئخ ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ ٓشاءح ٩إعبثخ ه٢ األعئٜخ -
 ٟن ٢ٟ عٜغذ عوبد؟ ٩ ٠ٛبرا؟ إ٬ٛ أٯ٢ رشٯذ عوبد اٛز٧بة؟ -
 ٟب ٧٪ ا٠ٛ٘ب١ اٛز٭ آزشػ األة صٯبسر٦؟ ٠ٛبرا اسرجؾ ا٠ٛ٘ب١ ثبٛوذد عجوخ؟  -
 ٧ٚ رؾزبط عوبد إ٬ٛ ع٪اص عِش ؽز٬ رغبُش إ٬ٛ ٧زا ا٠ٛ٘ب١؟ ٠ٛبرا؟  -
 .ع٬٠ األة ٧زا ا٠ٛ٘ب١ ثوذح رغ٠ٰبد، أهذ رٗش اٛغ٠ٚ اٛزٮ ٓب٨ٛب -
 ٓبٛذ عوبد ثٰزب شوشٯب ٢ٟ ٓظٰذح ٟ٪ؿ٤ٮ، أهذ رٗش٥، ه٬ٜ ٟبرا ٯذٙ ٧زا اٛ٘الٝ؟  -

 :أػجز ػه اٌمشٍذ

 ٧ٚ صسد ٧ز٥ ا٠ٛذٯ٤خ؟ ث٠ب رٜٔت ٧ز٥ ا٠ٛذٯ٤خ؟ . طَ ٟب رشا٥ ُٮ ا٠ٛش٨ذ -
 :اطززخبع اٌمؼٍُمبد

 إهبدح ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ ٢ٟ ٓجٚ ثوغ اٛزالٰٟز ٟن ر٪ع٦ٰ ٩رظؾٰؼ ٢ٟ ا٠ٛوٜٞ
 :اطزخالص اٌمٍم مه اٌىض

  ثـشػ أعئٜخ ر٪ع٨ٰٰخ ٯز٪طٚ اٛزالٰٟز إ٬ٛ اٰٛٔٞ 

أَ مذٌىخ اٌدظُر اٌمؼٍمخ، أَ طبزجخ اٌٍغش اٌظبثغ، مه . لظىطٍىخ مذٌىخ اٌؼٍم َ اٌؼٍمبء
 . أخمً مذن ثالدي

مززٍخ ثىبء 

 اٌزؼٍمبد

ٯغززٗش 
أؽذاس ا٤ٛض 

٩ ٯغٰت 
ثغ٠ٚ 

 ثغٰـخ

 88إودبس اٌىشبط أرذوز َ أخٍت دفزز األوشطخ ص 

 

اٌزذرٌت َ 
 االطزثمبر 

  



   1 األطجُع 8اٌممطغ  األطفبر َ اٌززالد : اٌممطغ اٌزؼٍٍمً اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
 (أعزو٠ٚ اٛظٰي)روجٰش شِ٪٭ اٌمٍذان 

  ٌُال –ٌُ  اٌظٍغ 

د 45اٌمذح 
 2اٌسظخ 
مزوجخ 

اٌىفبءح 
ٯز٪اطٚ ٟن اٌٰٛش، ٯ٨ِٞ ؽذٯض٦ 

 
مؤشزاد 

اٌىفبءح 
ٯغزخذٝ اٛٔشائ٢ ا٤٠ٛبعجخ ٜٛغشد، ٯوّجش ه٢ سأٯ٦ 

اٛشخظٮ 
اٌىفبءح 

اٌخزبمٍخ 
ٯغشُد ؽذصب ا٣ـالٓب ٢ٟ ع٤ذاد ٟز٤٪هخ ُٮ ٩ػوٰبد 

ر٪اطٰٜخ داٛخ 
ٯوزض ثٌٜز٦، ٯزؾ٬ٜ ثش٩ػ اٛزوب١٩ ٩اٛزؼب٢ٟ ٩اٛو٠ٚ اٌمٍم 

اٛغ٠بهٮ، ٯشٗت ٗالٟب ٯزالءٝ ٟن ٩ػوٰخ اٛز٪اطٚ 

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم

ٯززٗش ا٤ٛض 
ا٤٠ٛـ٪ّ ٩ٯغٰت 

 .ه٢ األعئٜخ

 .(طبؽجخ اٌٜٛض اٛغبثن)اٛو٪دح إ٬ٛ ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ 
 .ٯـشػ ا٠ٛوٜٞ أعئٜخ ؽ٪ٙ ا٠ٛو٬٤ اٛوبٝ ٤ٜٛض ا٤٠ٛـ٪ّ

 ٟب ٧ٮ ا٠ٛذٯ٤خ اٛزٮ عزض٩س٧ب عوبد؟ ٧ٚ ٧ٮ داخٚ أٝ خبسط اٛ٪ؿ٢؟  -

مززٍخ 
 االوطالق

 ٯغٰت ه٢ األعئٜخ
 
 
 

ٯ٘زشَ اٛظٰي 
٩ٯ٪ك٨ِب ُٮ ع٠ٚ 

 ربٟخ ا٠ٛو٬٤
 
 
 
 
 

ٯوجش ه٢ ا٠ٛشب٧ذ 
 ٟ٪كِب ٟب رو٦٠ٜ

 
ٯوجش ٟ٪كِب اٛظٰي 
ُٮ ع٠ٚ ربٟخ 

 ا٠ٛو٬٤

 اٌمززٍخ األٌَى 
 ث٤بء اٛغ٠ٚ ا٠ٛؾز٪ٯخ ه٬ٜ اٛظٰي ا٠ٛغز٨ذُخ ثـشػ األعئٜخ

 ٟبرا ٓبٙ؟ . آزشػ األة صٯبسح طبؽٰخ اٌٜٛض اٛغبثن -
 ث٠ب سدد عوبد ه٢ أث٨ٰب ه٤ذٟب هشُذ ؽٚ اٌٜٛض؟ -

 أ٤٣ب ٣ض٩س طبؽجخ اٌٜٛض اٛغبثنٌُٟب سأٯ٘ٞ : األة . 

 ؽذٯضٖ ٧زا ٟب هشُذ ؽٚ ٌٛضٕ ٯب أثٮ ٌُال: عوبد ! 

 ٗزبثخ اٛغ٠ٚ ه٬ٜ اٛغج٪سح ٩رذا٩ٙ اٛزالٰٟز ه٬ٜ ٓشاءر٨ب  -
 : ٤ٟبٓشخ اٛزالٰٟز ؽ٪ٙ اٛظٰي اٛغذٯذح ثـشػ األعئٜخ -

 ا٨ٛبرَ ا٤ٛٔبٙ ٠ٛب اعزـبهذ ٌُال رـ٠ئ٢ اٛغذح ه٬ٜ أث٤بئ٨ب ٗٚ ٯ٪ٝ ثِؼٚ ٟبرا؟ -
 .اٛغذح أ١ رـ٠ئ٢ ه٬ٜ أث٤بئ٨ب

 . ا٠ٛذاسط ال٣زشش اٛغ٨ٚ ٩ األٰٟخٌُال رخٰٚ أ٦٣ ال ر٪عذ ٟذاسط ٟبرا ٯ٤زشش؟  -
 . رؼؾٰخ اٛش٨ذاء ٠ٛب اعزٜٔذ اٛغضائشٌُال ٟبرا ٛ٪ ٛٞ ٯؼؾٮ اٛش٨ذاء ثؤس٩اؽ٨ٞ؟ -
 .ٛ٪ أرٰذ ثبٗشا ٠٨ِٛذ اٛذسط رؤخش صٰٟٜٖ ٩ ٛٞ ٯ٨ِٞ اٛذسط، ٟبرا رٔ٪ٙ ٦ٛ؟  -
 . ٛ٪ رو٠ٜذ أع٠بء اهلل اٛؾغ٬٤ ٛذه٪ر٦ ث٨بطذٯٖٔ ال ٯؾغ٢ اٛذهبء، ٟبرا رٔ٪ٙ ٦ٛ  -

 ٛ٪ ساعوذ دس٩عٖ ؽظٚ طذٯٖٔ ه٬ٜ هالٟخ ػوِٰخ ُٮ االٟزؾب١، ٟبرا رٔ٪ٙ ٦ٛ؟ -
 .ٛؾظٜذ ه٬ٜ هالٟخ عٰذح

  .ٟـبٛجخ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ثز٪كَٰ اٛظٰي ُٮ ع٠ٚ
 :أطزؼمً اٌظٍغ

 

مززٍخ ثىبء 
 اٌزؼٍمبد

ٯزذسة ه٬ٜ 
اعزو٠بٙ اٛظٰي 

ُٮ ٩ػوٰبد 
ٟشبث٨خ 
 ٩ٯغزض٠ش٧ب

  89اٛو٪دح إ٬ٛ دُزش األ٣شـخ ٩إ٣غبص ا٤ٛشبؽ أعزو٠ٚ اٛظٰي ص 

 

اٌزذرٌت 
 َ

 االطزثمبر

  



   1 األطجُع 8اٌممطغ  األطفبر َ اٌززالد : اٌممطغ اٌزؼٍٍمً اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
 (إ٣زبط شِ٪٭)روجٰش شِ٪٭ اٌمٍذان 

اإلوزبج 
 اٌشفُي 

 .رزٍخ طٍبزٍخ

د 45اٌمذح 
 3اٌسظخ 
مزوجخ 

اٌىفبءح 
 ٯز٪اطٚ ٟن اٌٰٛش ٩ٯ٨ِٞ ؽذٯض٦

 
مؤشزاد 

اٌىفبءح 
ٯغشد ٓظخ ا٣ـالٓب ٢ٟ ٟشب٧ذ ٟزؤٜخ ثوبٛٞ 

 .االثز٘بس
اٌىفبءح 

اٌخزبمٍخ 
ٯغشُد ؽذصب ا٣ـالٓب ٢ٟ ع٤ذاد ٟز٤٪هخ ُٮ 

 ٩ػوٰبد ر٪اطٰٜخ داٛخ
ٯجؾش ه٢ ا٠ٛوٜ٪ٟخ ٩ٯ٪ك٨ِب ُٮ اٛزوجٰش اٌمٍم 

 اٛزوبٟٚ ٩ؽغ٢ اٛغ٪اسداة آاٛشِ٪٭، ٯزؾ٬ٜ ة

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم

. ٯؾغ٢ االعز٠بم
ٯغزشعن أؽذاس 
 ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ 

 .اخزبسد هبئٜخ عوبد ٟذٯ٤خ ٓغ٤ـ٤ٰخ ٛٔؼبء اٛوـٜخ: اٌظٍـبق
 ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ: اٌظىـــذ
  ٟب سأٯٖ ُٮ اخزٰبس اٛوبئٜخ؟ هالٝ ٯذٙ ٧زا االخزٰبس؟ :اٌزؼٍٍمخ

مززٍخ 
 االوطالق

ٯوجش ٟوز٠ذا ه٬ٜ 
ا٠ٛشب٧ذ 
٩األعئٜخ 

 .ٟغزو٠ال اٛظٰي

 :اٌزؼٍٍمخ
ر٧جذ سُٔخ أعشرٖ ٛالطـٰبٍ ث٠ذٯ٤خ عبؽٰٜخ ُٮ ٩ؿ٤ٖ، اؽٖ ٟب ٯ٠ٰض ٧ز٥ اٛشؽٜخ َٰٗ 

 ٗب٣ذ ٧ز٥ ا٠ٛذٯ٤خ اٛزٮ صسر٠٪٧ب ٢ٟ ؽٰش ا٤٠ٛلش اٛـجٰوٰخ ٩ اٛخذٟبد اٛغٰبؽٰخ 
 إ٬ٛ أ٭ ٟذٯ٤خ ٓشسد هبئٜزٖ اٛغِش؟ -
 ٟز٬ ٗب١ رٖٛ؟ ٠ٛبرا اخزشرٞ ٧ز٥ ا٠ٛذٯ٤خ؟  -
 أي طُرح رزاٌب مىبطجخ ٢ٟ اٛز٭ آزشػ ٧ز٥ ا٠ٛذٯ٤خ؟  -
 ٟب اٛز٭ عو٦ٜ ٯٔزشػ ٧ز٥ ا٠ٛذٯ٤خ؟ -
 ٟز٬ ا٣ـٜٔزٞ ُٮ اٛشؽٜخ؟  -

 :رٗش ثذاٯخ اٛٔظخ ٩ ا٠ٛشٜ٘خ ُٮ ُٔشح شبٟٜخ

ُٮ اٛوـٜخ اٛظِٰٰخ ٓشسد هبئٜز٤ب ٓؼبء أعج٪م ٛالعزغ٠بٝ، اخزَٜ أُشاد اٛوبئٜخ 
ؽ٪ٙ ٓؼبء اٛوـٜخ داخٚ أ٩ خبسط اٛ٪ؿ٢، ُٔبٙ أثٮ ٟب سأٯ٘ٞ ٛ٪ ٣ٔؼٮ هـٜز٤ب ُٮ 

 ؽٚ ٟ٪هذ اٛشؽٜخ ُب٣ـ٤ٜٔب ُٮ سؽٜز٤ب !ٟذٯ٤خ رٰجبصح ٧ز٥ ا٠ٛذٯ٤خ اٛظٌٰشح ا٨ٛبدئخ؟
ٛٔذ ٗب١ اٛـشٯْ ؿ٪ٯال ٩ ٠ٟزوب ث٢ٰ طؾبس٭ ٩اعوخ ثشٟب٨ٛب اٛز٧جٰخ ٩ رٚ ثغجب٦ٛ 

 ....اٛخؼشاء اٛظبٟذح

 ٟبرا رشب٧ذ ُٮ اٛظ٪س؟ -
 ٟز٬ ٩طٜذ اٛوبئٜخ إ٬ٛ رٰجبصح؟ -
 ٟب اٛز٭ ٯوغجٖ ُٮ ٟذٯ٤خ رٰجبصح؟ -
 َٰٗ ٗب١ اعزٔجبٙ أ٧ٚ رٰجبصح ٛ٘ٞ؟  -
 ٟب ٧ٮ ا٤٠ٛبؿْ اٛزٮ صاسر٨ب اٛوبئٜخ؟ -
 ث٠ب ر٤ظؼ صٟالئٖ؟ -
٧ٚ رِؼٚ اٛغٰبؽخ داخٚ أ٩ خبسط  -

 اٛ٪ؿ٢؟
 ٠ٛبرا  -
 ٧ٚ روشٍ ٟوبٛٞ عٰبؽٰخ أخش٫؟ -

 

  :اٛزؾذس ه٢ اٛشؽٜخ ُٮ ُٔشح شبٟٜخ

 ٟب إ١ ٩ط٤ٜب إ٬ٛ ٟذٯ٤خ رٰجبصح ؽز٬ ا٣ذ٧شذ ٢ٟ ع٠ب٨ٛب ٩ ٣لبُخ ٟؾٰـ٨ب 
٧زا ثؾش أصسّ ثشٟب٦ٛ اٛز٧جٰخ ٩ ٧ز٥ آصبس س٩ٟب٣ٰخ رؾ٘ٮ ٓذٝ ٧ز٥ ا٤٠ٛـٔخ، ٩ 

ا٠ٛزؾَ اٛش٩ٟب٣ٮ ٯؾ٘ٮ ٓظض ربسٯخٰخ، ٩ ٧ز٥ ٟـبهٞ ٟ٪صهخ ه٬ٜ ؿ٪ٙ اٛغبؽٚ 
ٛٔذ ٗب٣ذ سؽٜخ ٠ٟزوخ رذٙ ه٬ٜ ع٠بٙ ثالد٭، ُش٘ش٣ب . رشؽت ثض٩اس ٧ز٥ ا٠ٛذٯ٤خ

 .٩اٛذ٭ ٗضٰشا اٛز٭ ٛ٪ال آزشاؽ٦ ٠ٛب اٗزش٤ِب رٰجبصح
 

مسحهح تىاء 

 انرؼهماخ

 رٔ٪ٯٞ اٛزوجٰش

ث٤بء ُٔشح ٢ٟ ثوذ دٟظ اٛزوجٰشٯ٢ اٛغبث٢ٰٔ ٩رذا٨ٛ٩ب ٟب ث٢ٰ اٛزالٰٟز، رؾذ ر٪ع٦ٰ ٩رظؾٰؼ 
 : ٢ٟ ا٠ٛوٜٞ

ُٮ اٛوـٜخ اٛظِٰٰخ ٓشسد هبئٜز٤ب ٓؼبء أعج٪م ٛالعزغ٠بٝ، اخزَٜ أُشاد اٛوبئٜخ ؽ٪ٙ 
ٓؼبء اٛوـٜخ داخٚ أ٩ خبسط اٛ٪ؿ٢، ُٔبٙ أثٮ ٟب سأٯ٘ٞ ٛ٪ ٣ٔؼٮ هـٜز٤ب ُٮ ٟذٯ٤خ 

 ؽٚ ٟ٪هذ اٛشؽٜخ ُب٣ـ٤ٜٔب ُٮ سؽٜز٤ب ٛٔذ ٗب١ !رٰجبصح ٧ز٥ ا٠ٛذٯ٤خ اٛظٌٰشح ا٨ٛبدئخ؟
اٛـشٯْ ؿ٪ٯال ٩ ٠ٟزوب ث٢ٰ طؾبس٭ ٩اعوخ ثشٟب٨ٛب اٛز٧جٰخ ٩ رٚ ثغجب٦ٛ اٛخؼشاء 

 ....اٛظبٟذح
 ٟب إ١ ٩ط٤ٜب إ٬ٛ ٟذٯ٤خ رٰجبصح ؽز٬ ا٣ذ٧شذ ٢ٟ ع٠ب٨ٛب ٩ ٣لبُخ ٟؾٰـ٨ب 

٧زا ثؾش أصسّ ثشٟب٦ٛ اٛز٧جٰخ ٩ ٧ز٥ آصبس س٩ٟب٣ٰخ رؾ٘ٮ ٓذٝ ٧ز٥ ا٤٠ٛـٔخ، ٩ ا٠ٛزؾَ 
اٛش٩ٟب٣ٮ ٯؾ٘ٮ ٓظض ربسٯخٰخ، ٩ ٧ز٥ ٟـبهٞ ٟ٪صهخ ه٬ٜ ؿ٪ٙ اٛغبؽٚ رشؽت ثض٩اس 

ٛٔذ ٗب٣ذ سؽٜخ ٠ٟزوخ رذٙ ه٬ٜ ع٠بٙ ثالد٭، ُش٘ش٣ب ٩اٛذ٭ ٗضٰشا . ٧ز٥ ا٠ٛذٯ٤خ
 .اٛز٭ ٛ٪ال آزشاؽ٦ ٠ٛب اٗزش٤ِب رٰجبصح

 

اٌزذرٌت 
 َاالطزثمبر

  



   1 األطجُع 8اٌممطغ  األطفبر َ اٌززالد : اٌممطغ اٌزؼٍٍمً اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
  ٩اٛزوجٰش اٛ٘زبثٮ٨ُٞ ا٠ٛ٘ز٪ةاٌمٍذان 
 ٗزبثخ+(إصشاء+٨ُٞ+أداء)ٓشاءح اٌىشبط 

 . مغ طبئك أخزح إرٌىذي
 د90اٌمذح 

 5 4٩اٌسظخ 
مزوجخ 

اٌىفبءح 
ٯ٨ِٞ ٟب ٯٔشأ ٩ٯوٰذ ث٤بء ا٠ٛوٜ٪ٟبد 

اٛ٪اسدح ُٮ ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة ٩ٯغزو٠ٚ 
ا٠ٛوٜ٪ٟبد اٛ٪اسدح ُٮ ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة 

 
مؤشزاد 

اٌىفبءح 
ٯٜزضٝ ثٔ٪اهذ اٛٔشاءح اٛظبٟزخ ٩ٯؾزشٝ شش٩ؽ اٛٔشاءح 

اٛغ٨شٯخ، ٯؾزشٝ هالٟبد اٛ٪َٓ ٩ٯوجش ه٢ ٦٠٨ُ ٠ٛوب٣ٮ 
 ا٤ٛض اٛغشد٭ ٩ٯؾزشٝ شش٩ؽ اٛوشع

اٌىفبءح 
اٌخزبمٍخ 

ٯغزو٠ٚ اٛٔشائ٢ اٌٜٛ٪ٯخ ٩اٌٰٛش ٌٛ٪ٯخ ٨ِٛٞ ٟوب٣ٮ 
ا٠ٜ٘ٛبد اٛغذٯذح، ٯ٘زت اٛؾش٩ٍ ٗزبثخ ٤ٟبعجخ ٢ٟ 

 ؽٰش اٛش٘ٚ 
ٯ٠٤ٮ ٦٠ٰٓ اٛخٰٜٔخ ٩اٛذٯ٤ٰخ ٩ا٠ٛذ٣ٰخ ا٠ٛغز٠ذح ٢ٟ اٌمٍم 

 .ٟ٘٪٣بد ا٨ٛ٪ٯخ اٛ٪ؿ٤ٰخ

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم
ٯؾغ٢ االعز٠بم 

٩ٯغٰت ه٢ 
 .اٛغؤاٙ

 . رخزَٜ أعجبة اٛغِش ٩ د٩اه٦ٰ: اٌظٍبق
 .رظ٪ساد اٛزالٰٟز: اٌظىذ

 ٟب ٧ٮ أعجبة اٛغِش؟ ٧ٚ رِؼٚ اٛغِش داخٚ أ٩ خبسط اٛ٪ؿ٢؟ ٠ٛبرا؟ : اٌزؼٍٍمخ

مززٍخ 
 االوطالق

 ٯوجش ه٢ اٛظ٪س
 
 

ٯٜزضٝ ثٔ٪اهذ 
 اٛٔشاءح اٛظبٟزخ

 
 

ٯ٘زشَ 
اٛشخظٰبد ٩ٯوجش 

 ه٨٤ب
 
 

ٯغز٠ن ٩ٯجذ٭ 
 ا٧ز٠بٟب

 
 

ٯؾزشٝ شش٩ؽ 
 اٛٔشاءح اٛغ٨شٯخ

 
 
 

ٯ٪كَ ا٠ٜ٘ٛبد 
 اٛغذٯذح ُٮ ع٠ٚ

 
 

ٯغٰت ه٢ 
 األعئٜخ

 
 

 ٯزوشٍ ه٬ٜ 
طِبد ثوغ 

 األشٰبء 

 ٩ٟالؽلخ اٛظ٪سح ا٠ٛظبؽجخ 129ُزؼ اٛ٘زبة ص 
 ٤ٜٛض

 ٟبرا رشب٧ذ ُٮ اٛظ٪سح؟  -
 ٢ٟ ٧ٮ اٛشخظٰبد اٛلب٧شح ُٮ اٛظ٪سح؟  -
 ٧ٚ اٛظ٪سح ٠ٛذٯ٤خ عضائشٯخ؟ ٠ٛبرا؟ -

 رغغٰٚ ر٪ٓوبد اٛزالٰٟز ه٢ ٟ٪ػ٪م ا٤ٛض
 .رشٕ ُغؾخ ٜٛزالٰٟز ٜٛٔشاءح اٛظبٟزخ

 أٯ٢ عشد أؽذاس ٧ز٥ اٛٔظخ؟٩ٟز٬؟ -
 ٠ٛبرا عبُش اٛ٘برت إ٬ٛ ٤٧بٕ؟ -

ٓشاءح ا٤ٛض ٓشاءح ٠٣٪رعٰخ ٢ٟ ؿشٍ ا٠ٛوٜٞ 
 ٟغزو٠ال اإلٯؾبء ٛزٔشٯت ا٠ٛو٬٤

ٯجذأ ثب٠ٛز٢ٰ٤٘٠ ؽز٬ ال ٯذُن )ُٔشح /ٟـبٛجخ اٛزالٰٟز ثبٛزذا٩ٙ ه٬ٜ اٛٔشاءح، ُٔشح
 (ا٠ٛزؤخشٯ٢ إ٬ٛ اسر٘بة األخـبء

 رزٰٛٚ اٛظو٪ثبد أص٤بء اٛٔشاءح ٩ششػ ا٠ِٛشداد اٛغذٯذح 

 شززٍب  اٌىٍمخ  شززٍب اٌىٍمخ
 ؽ٤ٜ٠ٮ ٟو٦ ُٮ عٰبسر٦  أ٤ٜٓٮ   ا٣ز٨ذ ٦ُٰ  اخززٞ 

 رظذٯ٘ٞ ثضجبد  اعز٠برز٘ٞ   أسدد ٩ هضٟذ  ٠٠٧ذ 

 :اخزش اٛظ٪اة ٠ٟب ث٢ٰ ٓ٪ع٢ٰ -
  ( ٤ٓن –َٗ ):  اٗز٬ِ– ( ؽٔبئجٮ –ُشؽزٮ ): أٟزوزٮ -
  ( ا٨ٛذٍ – اٛو٠ٚ –اٛـٜت  ): اٌٛشع -

 .٤ٟبٓشخ اٛزالٰٟز ه٢ ُؾ٪٫ ا٤ٛض ٩ا٠ٛو٬٤ اٛلب٧ش٭ ٦ٛ ثبألعئٜخ ا٤٠ٛبعجخ
 .130ص  (أٓشأ ٩أ٨ُٞ) ٟشأُخ ٤ٜٛضاألعئٜخ

 ؟ أٯ٢ ٟ٘ش اٛ٘برت ٟذح عِش٥؟ (دث٢ٜ )َٰٗ ٣جذ٩ ٟذٯ٤خ  -
 إ٬ٛ أٯ٢ ر٪ع٦ ثوذ ٨٣بٯخ االعز٠بم؟ ٢ٟ أ٦ٜٓ إ٬ٛ ا٠ٛـبس؟  -
 ٟب ٧٪ اٛغؤاٙ اٛز٭ ؿشؽ٦ اٛغبئْ ه٬ٜ اٛ٘برت؟  -
 ٠ٛبرا ا٣زِغ اٛغبئْ ٢ٟ ٟٔوذ٥؟ ٟب ٧ٮ اٛزٗش٫ اٛزٮ خـشد ثجبٙ اٛغبئْ؟ -
 .اعزخشط ٢ٟ ا٤ٛض ٟب ٯذٙ ه٬ٜ إهغبة اٛغبئْ ثبٛغضائشٯ٢ٰ -
 ٧ٚ شوش اٛ٘برت ثبٛ٪ٓذ اٛز٭ اعزٌش٦ٓ ٜٛ٪ط٪ٙ إ٬ٛ ا٠ٛـبس؟ ٠ٛبرا؟ -
 ٟبرا ر٬٤٠ اٛغبئْ ٩ ٧٪ ٯ٪دم اٛ٘برت؟ ٧ٚ رؾٔٔذ أ٤ٰٟز٦؟ ٟز٬؟  -

 :أثزي ٌغزً

 

مززٍخ ثىبء 
 اٌزؼٍمبد

 

ٯ٤غخ اِٛٔشح 
ٟؾزشٟب سعٞ 

 اٛؾشٍ
 

ٯ٤غض ا٤ٛشبؽ 
 .ٟ٪كِب ٟب اٗزغج٦

 .ؿشػ أعئٜخ أخش٫ ٓظذ اإل٠ٛبٝ ثب٠ٛ٪ػ٪م
  89إ٣غبص ا٤ٛشبؽ أ٨ُٞ ٩أعٰت ٗشاط ا٤ٛشبؿبد ص 

 ُٮ هذح ٟ٪اػن ٣٩غخ اِٛٔشح األ٬ٛ٩ أ٩ ُٔشح ٟخزبسح ٢ٟ ٓجٚ ا٠ٛوٜٞ(م)ٗزبثخ ؽشٍ 

 

اٌزذرٌت 
 َاالطزثمبر

  



   1 األطجُع 8اٌممطغ  األطفبر َ اٌززالد : اٌممطغ اٌزؼٍٍمً اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
٨ُٞ ا٠ٛ٘ز٪ة اٌمٍذان 
٣ؾ٪ٯخ   رشاٰٗت+(رو٠ْ ُٮ ا٤ٛض)ٓشاءحاٌىشبط 

 اٌدمٍخ اٌزؼدجٍخ + مغ طبئك أخزح إرٌىذي 
 د90اٌمذح 

 7 6٩اٌسظخ 
مزوجخ 

اٌىفبءح 
ٯ٨ِٞ ٟب ٯٔشأ ٩ٯوٰذ ث٤بء ا٠ٛوٜ٪ٟخ اٛ٪اسدح ُٮ ا٤ٛض 

 ٯزؾ٘ٞ ُٮ ٟغز٪ٯبد اٌٜٛخ اٛ٘زبثٰخ٩ا٠ٛ٘ز٪ة، 

 
مؤشزاد 

اٌىفبءح 
ٯوجش ه٢ ٦٠٨ُ ٠ٛوب٣ٮ ا٤ٛض ٩ٯغزض٠ش٥ 
ُٮ اٗزغبة اٛل٪ا٧ش اٌٜٛ٪ٯخ ا٠ٛخزِٜخ 

اٌىفبءح 
اٌخزبمٍخ 

 اٛغ٠ٜخ ٯزو٠ْ ُٮ ا٨ِٛٞ، ٯزوشٍ ه٬ٜ
 .االعز٨ِبٰٟخ ٩ٯ٪ك٨ِب ر٪كِٰب طؾٰؾب

ٯ٠٤ٮ ٦٠ٰٓ اٛخٰٜٔخ ٩اٛذٯ٤ٰخ ٩ا٠ٛذ٣ٰخ اٌمٍم 
 ا٠ٛغز٠ذح ٢ٟ ٟ٘٪٣بد ا٨ٛ٪ٯخ اٛ٪ؿ٤ٰخ

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم

ٯغٰت شِ٪ٯب 
 .ه٢ األعئٜخ

. اٛو٪دح إ٬ٛ ا٤ٛض ا٠ٛٔش٩ء ٩ؿشػ أعئٜخ ؽ٪ٙ ا٠ٛو٬٤ اٛلب٧ش٭ ٤ٜٛض
 ٟب ٧ٮ ا٠ٛذٯ٤خ اٛزٮ ٓظذ٧ب اٛ٘برت؟ ث٠ب ٩ط٨ِب اٛ٘برت؟ -

مززٍخ 
 االوطالق

ٯغز٠ن ٩ٯجذ٭ 
 ا٧ز٠بٟب

 
 
 

ٯٔشأ ُٔشاد ٢ٟ 
ا٤ٛض ٓشاءح 
طؾٰؾخ 

 
 
 

عٰت ه٢ ة
األعئٜخ 

 
 
 

ٯ٪كَ ا٠ٜ٘ٛبد 
اٛغذٯذح ُٮ 

ع٠ٚ 
 ربٟخ ا٠ٛو٬٤

 
 
 
 

ٯ٘زشَ 
اٛغ٠ٜخ 
اٛزوغجٰخ 
٩ٯ٪ك٨ِب 

 ر٪كِٰب طؾٰؾب
 
 
 
 

ٯ٪كَ اٛغ٠ٜخ 
اٛزوغجٰخ 

 .ر٪كِٰب طؾٰؾب

 (رؼمك فً اٌىض+أداءلزاءح )اٌمززٍخ األٌَى 
ٯو٪د ا٠ٛوٜٞ إ٬ٛ ا٤ٛض ٩ٯٔشأ٥ ٗبٟال ٓشاءح ع٨شٯخ ٟغزشعٜخ 

 (رغغٰذ األ٧ذاٍ اٛؾظ ؽشٰٗخ) ٢ٟ ؿشٍ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ر٨ٰٜب ٓشاءح ع٨شٯخ ٟوجشح
. ٯـشػ ا٠ٛوٜٞ أعئٜخ اٛزو٠ْ ُٮ ٟو٬٤ ا٤ٛض

 ُٮ سأٯٖ، َٰٗ اعزـبم اٛغبئْ أ١ ٯوشٍ ثؤ١ اٛ٘برت هشثٮ؟  -
 اعزـبم اٛ٘برت أ١ ٯزؾب٩س ٟن اٛغبئْ، ثِؼٚ ٟبرا؟  -
 ه٬ٜ ٟبرا ٯذٙ روشٯَ اٛغبئْ ه٢ ٣ِغ٦ ه٤ذ اٛ٪ط٪ٙ إ٬ٛ ا٠ٛـبس ٩ اٗزِبئ٦ ث٤ظَ ا٠ٛجٜي؟  -

 .ششػ ثوغ ا٠ٜ٘ٛبد اٛغذٯذح ٩ر٪ك٨ِٰب ُٮ ع٠ٚ
  (اٌدمٍخ االطزفٍبمٍخ- ٌفمزح أَ اٌدمٍخ اٌمزضمىخ اٌظبٌزح اٌىسٌُخثىبء ا)اٌمززٍخ اٌثبوٍخ

 .اٛغ٠ٚ ا٠ٛؾز٪ٯخ اٛلب٧شحاٛو٪دح إ٬ٛ ا٤ٛض ا٠ٛٔش٩ء ٩ؿشػ أعئٜخ ٧بدُخ ٛج٤بء 
 روغت اٛ٘برت ٢ٟ ٣لبُخ ش٪اسم ٟذٯ٤خ دث٢ٜ، ٟبرا ٯٔ٪ٙ؟  -
 ٟبرا ٓبٙ؟. ٩ روغت ٢ٟ ع٨٪ٛخ اٛوض٪س ه٬ٜ ٤ُبدّ ٨ُٰب -
 ٟبرا ٓبٙ اٛغبئْ ه٤ذٟب هشٍ أ١ اٛ٘برت ٢ٟ اٛغضائش؟  -
 أهغت عبئْ األعشح ثبٛشوت اٛغضائش٭، ٟبرا ٓبٙ؟  -

  أع٨ٚ اٛوض٪س ه٬ٜ ٤ُبدّ ٨ُٰب مب ٩ !  أ٣لَ ش٪اسه٨بمبأع٠ٚ ٟذٯ٤خ دث٢ٜ ٩ مب ! 
  ،٢ٟ طذُخ سائوخ ٌبٌٍبأ٣ذ ٢ٟ اٛغضائش ! 
 ٢ٟ شوت ٓ٪٭ ٓب٩ٟزٞ ؽز٬ ؿشدرٞ اِٛش٣غ٢ٰٰ ٢ٟ أسػ٘ٞ ٌبٌىم ! 

 . اٛظٌٰخ ثٜ٪١ ٌٟبٯش ه٬ٜ اٛغج٪سح ٩رٜ٪ٯ٢اٛغ٠ٚٗزبثخ 
 .ٓشاءح اِٛٔشح ٢ٟ ؿشٍ ا٠ٛوٜٞ ٩ثوغ اٛزالٰٟز

. ٟشاعوخ عشٯوخ ؽ٪ٙ ٟب رٞ دساعز٦ ٢ٟ خالٙ اٛغ٠ٚ

  سائوخ ه٬ٜ ، طِخ – ٢ٟ اعزخشط ٢ٟ اٛغ٠ٚ ؽشٍ عش ٩اٗزج٦ ه٬ٜ ٛ٪ؽزٖ  -
 :الؽق اٛغ٠ٚ -
 ٟٞ روغت اٛ٘برت؟ ٟٞ روغت اٛغبئْ؟ ٟبرا اعزو٠ٚ ٗٚ ٩اؽذ ٠٨٤ٟب ٜٛزوجٰش ه٢ روغج٦؟ -
 . ٌبٌىم – ٌبٌٍب –مب  ث٠ب ثذأد اٛغ٠ٚ؟  -
 (!) ا٣ز٨ذ اٛغ٠ٚ ة هالٟخ اٛزوغت ث٠ب ا٣ز٨ذ اٛغ٠ٚ؟ -
 . ع٠ٜخ روغجٰخٟبرا ٣غ٠ٮ ٧زا ا٤ٛ٪م ٢ٟ اٛغ٠ٚ؟  -
 : اٛغ٠ٜخ اٛزوغجٰخ ٟضٚ -
 (!) ٢ٟ سعٚ ٌٟبٟش ٯؾت اٛغِش ٌبٌه – (!) أس٩م اٛغِش ؽ٪ٙ اٛوبٛٞمب  -
 . ؽذد ؽش٩ٍ اٛزوغت ُٮ اٛغ٠ٚ اٛغبثٔخ -
 .ارٗش ؽش٩ٍ اٛزوغت األخش٫ اٛزٮ روش٨ُب -
 :اعز٤زبط اٛخالطخ ٩رذ٩ٯ٨٤ب  -

 (!)اٌدمٍخ اٌزؼدجٍخ ًٌ اٌدمخ اٌزً رجذأ ثسزف رؼدت َ رىزًٍ ثؼالمخ رؼدت 

 :  ؽ٪ٙ اٛغ٠ٚ اٛزبٰٛخ إ٬ٛ ع٠ٚ روغجٰخ ؽغت ا٠ٛضبٙ:رذرٌت

 (!) ٟب أس٩م رٜٖ ا٠ٛجبساح رٜٖ ٟجبساح سائوخ 
  ؽٰٔجخ ا٠ٛغبُش ٗجٰشح – اٛغِش ُٮ ثالد٭ ٠ٟزن –ش٪اسم ا٠ٛذٯ٤خ ٩اعوخ 

  عبئْ األعشح ٗشٯٞ – ٧ز٥ اٛشؽٜخ ع٠ٰٜخ – الهج٪١ أٓ٪ٯبء –عبئْ األعشح كشٯَ 
 ػن هالٟخ اٛ٪َٓ ا٤٠ٛبعجخ ٛ٘ٚ ع٠ٜخ صٞ ه٢ٰ اٛغ٠ٚ اٛزوغجٰخ  -
  ٟٚب أشذ إهغبة اٛغبئْ ثبٛغضائشٯ٢ٰ –عبُش اٛ٘برت ٰٛؾؼش اعز٠بم ه٠  

  ٯبٛ٘ٞ ٢ٟ شوت ؿٰت ٯ٘شٝ اٛض٩اس – ٢ٟ أ٭ ثٜذ أ٣ذ –ٗٞ ٧ٮ سائوخ ٟذٯ٤خ دث٢ٜ  

  َٟٔب أع٠ٚ اٛغِش ثبٛجبخشح ٩ ٟب أٟزو٦– ٗٞ ٟشح صسد ٟذٯ٤ز٤ب –ٯب٦ٛ ٢ٟ ٟض . 

. ع٠ٚ اٛغ٠ٜخ اٛزوغجٰخ ُٮ ثز٪كَٰ ا٠ٛزو٢ٰ٠ٜ ٟـبٛجخ

 مززٍخ 
ثىبء 

 اٌزؼٍمبد 

ٯغٰت ه٢ 
 ٟ٪كِب األعئٜخ

 .ٟب اٗزغج٦
 .ٯ٤غض ا٤ٛشبؽ

 

اٌزذرٌت 
َاالطزثمب

 ر

  



   1 األطجُع 8اٌممطغ  األطفبر َ اٌززالد : اٌممطغ اٌزؼٍٍمً اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
٨ُٞ ا٠ٛ٘ز٪ة اٌمٍذان 
 طشٍ  +(أداء ٨ُ٩ٞ)ٓشاءح اٌىشبط 

اٌمبضً َ اٌمضبرع مغ + ثظبط اٌزٌر 
 ضمبئز اٌمزىٍم 

د 90اٌمذح 

 9 8٩اٌسظخ 
مزوجخ 

اٌىفبءح 
ٯ٨ِٞ ٟب ٯٔشأ ٩ٯوٰذ ث٤بء ا٠ٛوٜ٪ٟخ اٛ٪اسدح 

ُٮ ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة، ٯزؾ٘ٞ ُٮ 
 .ٟغز٪ٯبد اٌٜٛخ اٛ٘زبثٰخ

 
مؤشزاد 

اٌىفبءح 

ٯوجش ه٢ ٦٠٨ُ ٠ٛوب٣ٮ ا٤ٛض ٩ٯ٤ـْ اٛؾش٩ٍ ٢ٟ 

٩ ٯ٠ٰض ث٢ٰ األُوبٙ ٩ ٯظش٨ُب ُٮ ٟخبسع٨ب اٛظؾٰؾخ، 
  .ا٠ٛبػٮ ٩ ا٠ٛؼبسم ٟن ػ٠بئش ا٠ٛزٜ٘ٞ ٩ ا٠ٛخبؿت

اٌىفبءح 
اٌخزبمٍخ 

ٯٔشأ ٣ظ٪طب ٢ٟ ٟخزَٜ األ٠٣بؽ، ٟن اٛزشٰٗض ه٬ٜ 
ا٠٤ٛؾ اٛغشد٭، ٩رزّ٘٪١ ٢ٟ عّز٢ٰ إ٬ٛ ص٠ب٢ٰ٣ 
٠ٜٗخ أًٜج٨ب ٟش٘٪ٛخ، ٓشاءح ع٠ٰٜخ ٩ٯ٨٠٨ِب 

ٯ٠٤ٮ ٦٠ٰٓ اٛخٰٜٔخ ٩اٛذٯ٤ٰخ ٩ا٠ٛذ٣ٰخ ا٠ٛغز٠ذح اٌمٍم 
٢ٟ ٟ٘٪٣بد ا٨ٛ٪ٯخ اٛ٪ؿ٤ٰخ 

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم

ٯغٰت ه٢ 
 .األعئٜخ

 .اٛو٪دح إ٬ٛ ا٤ٛض ا٠ٛٔش٩ء ٩رٜخٰظ٦ ثؤعئٜخ ٧بدُخ
 ث٠ب أهغت عبئْ؟ ٟبرا ٯو٤ٮ إهغبة اٛغبئْ ث٠ٔب٩ٟخ اٛغضائشٯ٢ٰ ثب٤ٛغجخ ٖٛ؟  -

مززٍخ 
 االوطالق

ٯ٘زشَ 
اٛشخظٰبد ٩ٯوجش 

ه٨٤ب 
 
 
 

 ٢ٟ ا٤ٛض حٯٔشأ ُٔش
ٓشاءح ع٠ٰٜخ 
٩ٟغزشعٜخ 

 
 
 

ٯغٰت ه٢ األعئٜخ 
 
 
 

ٯؾ٪ٙ ٢ٟ ا٠ٛبػٮ 
إ٬ٛ ا٠ٛؼبسم ٟن 
ػ٠بئش ا٠ٛزٜ٘ٞ ٩ 

 . ا٠ٛخبؿت
 
 
 
 
 

ٯغز٤زظ ٓبهذح 
 ٟخزظشح

 (داء َفٍمألزاءح )اٌمززٍخ األٌَى
.  ٩ٓشاءح ا٤ٛض ٓشاءح طبٟزخ129ٯـٜت ا٠ٛوٜٞ ٢ٟ اٛزالٰٟز ُزؼ اٛ٘زت ص 

 (رغغٰذ األ٧ذاٍ اٛؾظ ؽشٰٗخ)ٟوجشح ٛألعزبر ر٨ٰٜب ٓشاءح ع٨شٯخ
ٯِغؼ األعزبر ا٠ٛغبٙ ٠ٜٛزو٢ٰ٠ٜ ٛألداء ٟشٗضا ه٬ٜ ؽغ٢ اٛٔشاءح ٩ع٪در٨ب، ٩ه٬ٜ ٢ٟ 

. ٛٞ ٯٔشأ ُٮ اٛؾظز٢ٰ اٛغبثٔز٢ٰ
 .ٯـشػ ا٠ٛوٜٞ األعئٜخ

 ٟز٬ رٔبثٚ اِٛشٯٔب١ اٛغضائش٭ ٩ االٯش٤ٛذ٭ أ٩ٙ ٟشح؟َٰٗ ا٣ز٨ذ ا٠ٛجبساح؟ -
 ٧ٚ شوش اٛ٘برت ث٠ش٩س اٛ٪ٓذ؟ ٠ٛبرا؟  -
 َٰٗ رظشٍ اٛغبئْ ٟن اٛ٘برت؟ هالٝ ٯذٙ رظش٦ُ؟  -
 .ٟـبٛجخ اٛزالٰٟز ثزؾذٯذ هذد ُٔشاد ا٤ٛض ٩إهـبء ه٤٪ا١ ٛ٘ٚ ُٔشح -

  (اٌظٍغخ اٌظزفٍخاٌفمزح أَ اٌدمً اٌمزضمىخ  ثىبء)اٌمززٍخ اٌثبوٍخ
 .اٛو٪دح إ٬ٛ ا٤ٛض ا٠ٛٔش٩ء ٩ث٤بء اٛغ٠ٚ ثـشػ أعئٜخ ٧بدُخ

 ٟبرا ُوٚ اٛ٘برت ُٮ اٰٛ٪ٝ اٛز٭ اخززٞ ٦ُٰ االعز٠بم؟ -
 أهغت اٛغبئْ ث٠ٔب٩ٟخ اٛشوت اٛغضائش٭، ٟبرا ٓبٙ ٜٛ٘برت؟ -

 
 ٓشاءح اٛغ٠ٚ ٢ٟ ؿشٍ ا٠ٛوٜٞ ٩ثوغ اٛزالٰٟز

 :ٟالؽلخ ا٠ٜ٘ٛخ ا٠ٜٛ٪٣خ ٤ٟ٩بٓشخ ٣٪ه٨ب

 . أُوبٟٙب ٣٪م ا٠ٜ٘ٛبد ا٠ٜٛ٪٣خ
 .أُوبٙ ٟبػٰخ (ؿشدرٞ-  ارغ٨ذ –ؽضٟذ )ٟب ٣٪م األُوبٙ 

 ( ِٟشد–ٟزٜ٘ٞ ) أ٣ب  ٟب ٧٪ اٛؼ٠ٰش ا٤٠ٛبعت اٛ٘برت ارغ٨ذ–ؽضٟذ : ٢ٟ اٛٔبئٚ
 ( ع٠ن–ٟخبؿت ) ا٣زٞ ؿشدرٞ ٢ٟ اٛزٯ٢ ؿشد٩ا االعزو٠بس

 
 :تدريب

ُٚٔ َٚ ٩َؽ٪ِّٙ ُّٗشاَعزٖ ه٬ٜ ا٣ْ ِِْو ـََّش اٛ   ا٠ُٛؼبِسِم إ٬ٛ ا٠َُٛغ
٤ِْب - َْٗزَش َٚ ِا ٢ِٗ َأْع٠َ َُْشُد - .اأَلٟب  ِثبٛجبِخَشح إْعجب٣ْٰب إ٬ٛ عب
ُِْذ-  .ا٠َٛذٯ٤َِخ اٛغ٠ٰٜخ ٧ز٥ َأْؽَجْجُز٠ب أ٣ز٠ب - ؟ اٛؾ٠ش ا٤٨ٛ٪د ٧ٞ ٢ٟ َأَهَش
ْٞ أ٣زٞ - ُُْز   أخش٫ ُشو٪ِة ه٬ٜ َرَوشَّ

ِٚ   ٟن )أ٣ز٢َ أ٣ز٠ب أ٣ِذ أ٣ب( اٛؼ٠َّبِئش اْعَزْو٠ِٚ ِِْو  . ُٮ ا٠ٛبػٮ ٩ ا٠ٛؼبسم)شب٧ََذ( اٛ
 :اٌخالطخ

و مع ضمير انمتكهم  (ا  )يثذأ انفعم ب  (أوا )عىذما أحول مه انماضي إنى انمضارع مع ضمير انمتكهم انمفرد 

  (ت  )يثذأ انفعم ب  (أوت، أوتما .أوت)و مع ضمائر انمخاطة  (ن  )انجمع تيذا ب 

مززٍخ ثىبء 
 اٌزؼٍمبد

ٯ٪كَ ا٠٨ٛضح آخش 
ا٠ٜ٘ٛخ ر٪كِٰب 

 طؾٰؾب 

 89إودبس اٌىشبط وزاص األوشطخ ص 

 

اٌزذرٌت 
 َ

 االطزثمبر

  



   1 األطجُع 8اٌممطغ  األطفبر َ اٌززالد : اٌممطغ اٌزؼٍٍمً اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
اٛزوجٰش اٛ٘زبثٮ ٨ُٞ ا٠ٛ٘ز٪ة ٩اٌمٍذان 
روجٰش ٗزبثٮ  +(٨ُٞ ٩أداء)ٓشاءحاٌىشبط 

 د90اٌمذح 
 11 10٩اٌسظخ 
مزوجخ 

اٌىفبءح 
ٯٰٔٞ ٟؼ٠٪١ ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة، ٯزؾ٘ٞ ُٮ 
ٟغز٪ٯبد اٌٜٛخ اٛ٘زبثٰخ ٩ٯ٤زظ ٤ٟظ٪طبد 

ؽغت ٩ػوٰخ اٛز٪اطٚ 

 
مؤشزاد 

اٌىفبءح 
ٯ٪كَ ٟوغ٦٠ اٌٜٛ٪٭ ا٤٠ٛبعت ٩ٯ٤لٞ 

إ٣زبع٦ ٩ُْ ا٠٤ٛؾ اٛغشد٭ 
اٌىفبءح 

اٌخزبمٍخ 
ٯ٤لٞ إ٣زبع٦ ٩ُْ ٠٣ؾ ا٤ٛض اٛغشد٭ 

ٯ٠٤ٮ ٦٠ٰٓ اٛخٰٜٔخ ٩اٛذٯ٤ٰخ ٩ا٠ٛذ٣ٰخ اٌمٍم 
ا٠ٛغز٠ذح ٢ٟ ٟ٘٪٣بد ا٨ٛ٪ٯخ اٛ٪ؿ٤ٰخ 

 

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم
ٯززٗش أؽذاس 
ا٤ٛض ا٠ٛٔش٩ء 

 ٩ٯٜخظ٨ب

رٜخٰض ا٤ٛض ا٠ٛٔش٩ء ثؤعئٜخ ٟ٪ع٨خ 
 .٠ٛبرا ٯوغت ٗٚ أؽشاس اٛوبٛٞ ثبٛغضائشٯ٢ٰ -

مززٍخ 
 االوطالق

ٯغز٠ن ٩ٯجذ٭ 
ا٧ز٠بٟب ٯٔشأ 
ُٔشح ٓشاءح 

ٟوجشح 
 ٟغزشعٜخ

 
 
 
 

ٯغزخٜض 
ا٠ٰٔٛخ 
 األخالٰٓخ
 ٩ٯو٠ٚ ث٨ب

 
 
 
 

ٯؾذد ه٤بطش 
 اٛغشد

 
 
 
 

ٯشرت أُ٘بس٥ 
 ٩ٯ٤غض اٛٔظخ 

 لزاءح : اٌمززٍخ األٌَى
 .ٓشاءح ا٤ٛض ٓشاءح ٟوجشح ٢ٟ ؿشٍ ا٠ٛوٜٞ 129٩اٛو٪دح إ٬ٛ ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة ص 

 .ٓشاءاد ُشدٯخ ٩اُشح ٢ٟ ثوغ اٛزالٰٟز
 ؿشػ أعئٜخ العزخالص ا٠ٰٔٛخ 

إ٬ٛ أ٭ ٟذٯ٤خ ر٧ت اٛ٘برت؟ ٟب اٛز٭ أهغج٦ ُٮ ا٠ٛذٯ٤خ؟  ث٠ب أهغت عبئْ األعشح؟  -
 ٠ٛبرا؟ 

 ٟب ٧ٮ اٌٜٛخ اٛزٮ خبؿت ث٨ب اٛغبئْ اٛ٘برت؟ َٰٗ رظشٍ اٛغبئْ ٟن اٛ٘برت؟ ٠ٛبرا؟  -
٢ٟ ث٢ٰ أعجبة اٛغٰبؽخ كش٩ٍ اٛو٠ٚ، ُجئٟ٘ب١ اإل٣غب١ أ١ ٯ٘زشَ صٔبُبد أخش٫ ٩ 

 أشخبص آخش١٩، 
 .ٗزبثخ ا٠ٰٔٛخ اٛخٰٜٔخ ه٬ٜ اٛغج٪سح ٓشاءر٨ب ٩ٟـبٛجخ اٛزالٰٟز اٛزؾٜٮ ث٨ب

 اٌزذرٌت ػٍى اٌزؼجٍز اٌىزبثً: اٌمززٍخ اٌثبوٍخ
 .اٛزالٰٟز ٩ٓشاءح اٛزو٠ٰٜبد ٢ٟ ؿشٍ ا٠ٛوٜٞ ٩ثوغ رِ٪ٯظ اٛزالٰٟز

 هشع ثذاٯخ اٛٔظخ ٢ٟ اٛٔجٚ ا٠ٛوٜٞ
 ٤ٟبٓشخ ٗٚ ط٪سح ه٬ٜ ؽذا ٩إٯغبد ساثـخ ث٨٤ٰب ثز٪ع٦ٰ ٢ٟ ا٠ٛوٜٞ

َحكً فٍ قدَم انصمان أن فراج صغُسج ذدػً َحكً فٍ قدَم انصمان أن فراج صغُسج ذدػً 

، كاود ذصىغ ػقدا مه أشهاز انُاسمُه "أنُس" ، كاود ذصىغ ػقدا مه أشهاز انُاسمُه "أنُس"

فٍ انحدَقح، فسأخ أزوثا َهثس تدنح وَىظس إنً فٍ انحدَقح، فسأخ أزوثا َهثس تدنح وَىظس إنً 

...ما هرا؟ ذأخسخ كثُسا: ساػره وهى َقىل   ...ما هرا؟ ذأخسخ كثُسا: ساػره وهى َقىل
  

ذؼجثد أنُس مىه كثُسًا و زمد أشهاز انُاسمُه ذؼجثد أنُس مىه كثُسًا و زمد أشهاز انُاسمُه 

 انرٌ دخم فٍ انغاز، ذثؼه أنُس  انرٌ دخم فٍ انغاز، ذثؼه أنُس ونحقد تاألزوةونحقد تاألزوة

سقط فٍ حفسج كثُسج سقط فٍ حفسج كثُسج فىجدخ وفسها خفىجدخ وفسها خ

وسمؼد وسمؼد   تانقسب مه تحُسج اندمىعتانقسب مه تحُسج اندمىعوفسها وفسها وجدخ وجدخ 

أوقرَىٍ أوقرَىٍ : صىخ فأز فٍ انثحُسج َقىل   أوقرَىٍ أوقرَىٍ : صىخ فأز فٍ انثحُسج َقىل

وجدخ أنُس مجمىػح مه انحُىاواخ فجهسد وجدخ أنُس مجمىػح مه انحُىاواخ فجهسد 

وسطهم وتدأخ ذركهم مؼهم، ثم زأذها انمهكح وسطهم وتدأخ ذركهم مؼهم، ثم زأذها انمهكح 

فٍ انرهاب فٍ انرهاب وسأنرها إن كاود ذسغة وسأنرها إن كاود ذسغة ها ها اقرستد مهاقرستد مهفف

  فٍ وصهح فٍ انغاتحفٍ وصهح فٍ انغاتح
  

زجؼد أنُس فؼثسخ فٍ طسَقها ػهً انثثغاء زجؼد أنُس فؼثسخ فٍ طسَقها ػهً انثثغاء 

ألوهما مصقا أوزاق ألوهما مصقا أوزاق انمحاكمح انمحاكمح  وسط  وسط وانسهحفاج،وانسهحفاج،

  .انهؼثح.انهؼثحكم مه خسس فٍ كم مه خسس فٍ سجه سجه فرم فرم انهؼة، انهؼة، 

.. كاود أنُس ذمسك تاألوزاق وذضؼها فٍ جُثها.. كاود أنُس ذمسك تاألوزاق وذضؼها فٍ جُثها

أنُس أنُس   :ذقىل نها:ذقىل نها  إنً أن سمؼد صىخ أخرها نمُسإنً أن سمؼد صىخ أخرها نمُس

  .أنُس، اورهً انحهم.أنُس، اورهً انحهماسرُقظٍ َا اسرُقظٍ َا 
  

 إهـبء ٣جزح ه٢ اٛظ٪سح ػ٢٠ ٓبٛت اٛٔظخ ؽغت ٟب ٧٪ ٟ٪ػؼ
 ر٪ع٦ٰ اٛزالٰٟز ٩سثؾ اإل٣زبط ثب٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ ٩اإل٣زبط اٛشِ٪٭ ٩ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة 

 .ٯ٤بٓش ٟؾز٪٫ اٛٔظخ ٩ٯغزخٜض شخظٰبر٨ب ٩ٟشاؽ٨ٜب

مززٍخ ثىبء 
 اٌزؼٍمبد

 رٔ٪ٯٞ اإل٣غبص

" أٰٛظ ُٮ ثالد اٛوغبئت"ٯز٪طٚ اٛز٠ٰٜز ُٮ األخٰش ٩ثبالعزوب٣خ ثبٛظ٪س ٢ٟ ث٤بء ٓظخ 
 .ثؤعٜ٪ة ثغٰؾ ٩ٟخزظش

وبوذ أٌٍض رٍؼت ثأسٌبر اٌٍبطمٍه فزأد أروجب ثٍجبص، رجؼزً َدخٍذ مؼً اٌغبر، ٌَىىً 
وبن زفزح ػمٍمخ، طمطذ فٍٍب ٌَمب اطزفبلذ َخذد اٌسٍُاوبد اٌغزٌجخ اٌزً رزىٍم 

َاٌزً رٍؼت، ثذأد رسىً مؼٍب إٌى أن خبءد اٌمٍىخ َخىُدٌب اٌمظىُػٍه مه اٌُرق 
 فمبمذ ثمسبومخ اٌججغبء َاٌظٍسفبح ٌَىه أٌٍض غضجذ َثذأد رزىٍم فدبءد أخزٍب 

 .ٌمٍض َأٌمضزٍب

اٌزذرٌت 

 َ
 االطزثمبر

 
  



   1 األطجُع 8اٌممطغ  األطفبر َ اٌززالد : اٌممطغ اٌزؼٍٍمً اٌظىخ اٌثبٌثخ اثزذائً
٨ُٞ ا٠ٛ٘ز٪ة اٌمٍذان 
 (خذي ثسبر )ٟؾِ٪كبد اٌىشبط 

د 45اٌمذح 
 12اٌسظخ 
مزوجخ 

اٌىفبءح 
ٯ٨ِٞ ٟب ٯٔشأ ٩ٯوٰذ ث٤بء ا٠ٛوٜ٪ٟبد 
اٛ٪اسدح ُٮ ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة، ٩ٯ٪كَ 

 .اٛشطٰذ اٛغذٯذ اٛ٪اسد ُٮ ا٤ٛض

 
مؤشزاد 

اٌىفبءح 
ٯؤد٭ أداء ٠ٌ٤ٟب ٤ٟبعجب ٠ٜٛٔبٝ ٩ٯزِبهٚ ٟن 

 .ٟوب٣ٮ ا٤ٛض
اٌىفبءح 

اٌخزبمٍخ 
ٯٔشأ ٣ظ٪طب ٢ٟ ٟخزَٜ األ٠٣بؽ، ٟن اٛزشٰٗض ه٬ٜ 

ا٠٤ٛؾ اٛغشد٭ رزّ٘٪١ ٢ٟ عّز٢ٰ إ٬ٛ ص٠ب٢ٰ٣ 
٠ٜٗخ أًٜج٨ب ٟش٘٪ٛخ، ٓشاءح ع٠ٰٜخ ٩ٯ٨٠٨ِب 

ٯوزض ثٌٜز٦، ٩ٯ٠٤ٮ ٦٠ٰٓ اٛخٰٜٔخ ٩اٛذٯ٤ٰخ اٌمٍم 
 ٩ا٠ٛذ٣ٰخ ا٠ٛغز٠ذح ٢ٟ ٟ٘٪٣بد ا٨ٛ٪ٯخ اٛ٪ؿ٤ٰخ

  

 اٌمزازً اٌُضؼٍبد اٌزؼٍمٍخ َاٌىشبط اٌممززذ اٌزمٌُم

ٯغٰت ه٢ 
 .األعئٜخ

 .ٜٛغٰبؽخ ُ٪ائذ ٗضٰشح: اٌظٍبق
 .ا٤ٛض ا٤٠ٛـ٪ّ ٩ ا٤ٛض ا٠ٛ٘ز٪ة:اٌظىذ

 .هذد ثوغ ُ٪ائذ اٛغٰبؽخ :اٌزؼٍٍمخ

مززٍخ 
 االوطالق

ٯ٤ظذ ٩ٯؾغ٢ 
. االعز٠بم

 
 
 
 

ٯشبسٕ ُٮ 
 ششػ ا٠ِٛشداد

 
 
 
 

ٯغٰت ه٢ 
. األعئٜخ

 
 
 
 

ٯغزل٨ش  
 .ؽِق ٟب

. اٌمززٍخ األٌَى
.  ثبعزو٠بٙ اٛ٪عٰٜخ ا٤٠ٛبعجخا٠ٛٔـ٪هخٯوشع ا٠ٛوٜٞ 

. ٰٛٔبط ٟذ٫ ٨ُٞ اٛزالٰٟز رٔذٯٞ ششػ ٟجغؾ ٩ؿشػ أعئٜخ
 ٓشاءح اٛٔظٰذح ٢ٟ ٓجٚ ا٠ٛوٜٞ ٩ثوغ اٛزالٰٟز

 
 :٤ٟبٓشخ ٟؾز٪٫ اٛٔظٰذح ٢ٟ خالٙ األعئٜخ ا٠ٛ٪ع٨خ

 هٞ رزٜ٘ٞ اٛٔظٰذح؟ -
 ٟب ٧ٮ ٤٨ٟخ اٛغذ؟  -
 َٰٗ ٯشٗت اٛغذ اٛجؾش؟ هالٝ ٯذٙ ٧زا؟ -
 ٟز٬ ٯخشط اٛغذ ٜٛو٠ٚ؟  -
 ٟب ٧ٮ اٛٔظض اٛزٮ ٯؾ٨ٰ٘ب اٛغذ؟ -
 ٟبرا رو٠ٜذ ٢ٟ اٛغذ؟  -

.  ٤ٟبعجخ أعئٜخ أخش٫ ٯشا٧ب ا٠ٛوٜٞ
 (-.....األ٧٪اٙ - خبػ٪ا– إطشاس – خؼذ –سٗجذ األخـبس )ششػ ا٠ٜ٘ٛبد اٛغذٯذح 

   .٩إهبدح رخٰٜض اٛٔظٰذح ثؤعٜ٪ة ٣ضش٭ ثغٰؾ
اٛٔـبس ٩عٰٜخ ٣ٔٚ ؽذٯضخ ٩ ٟزـ٪سح اعزو٠ب٦ٛ ٟزوذد ٩ ٯغٰش هجش ع٘خ 

 .....ؽذٯذٯخ، ٩ ٧ٮ ٓ٪ٯخ ال روشٍ ا٠ٛغزؾٰٚ
. اٌمززٍخ اٌثبوٍخ

ٯزٞ رغضئخ ا٠ٛؾِ٪كخ إ٬ٛ أعضاء ه٬ٜ أ١ ٯغزل٨ش اٛزالٰٟز ٗبٟٚ ا٠ٛؾِ٪كخ ُٮ 
 .أخش ا٠ٛٔـن

مززٍخ ثىبء 
 اٌزؼٍمبد

ٯؤد٭ ا٠ٛؾِ٪كخ 
 أداء ع٠ٰٜب

ؿشػ أعئٜخ أخش٫ ٓظذ اإل٠ٛبٝ ثب٠ٛ٪ػ٪م 
 . ا٠ٛؾِ٪فءاعزل٨بس اٛغض

اٌزذرٌت 
 َاالطزثمبر

 

 



  07اٌذسط  اٌّمغغ اٌصاٌس اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
 جٌغ١شز جٌٕر٠ٛس ٚجٌمقـ جٌمشآٟٔاٌٍّذاْ 
 ضشذ١س ئعال١ِسإٌشاط 
 ٔٛـ ١ٍّٗ جٌغالَ اٌذسط
 2 1ٚاٌؽظح 

فٛس ٚف١ذ٠ٛ٘حش ض١ّ١ٍْس، وطحخ  اٌٛعائً
 جٌط١ٍّز

 
اٌٙذف 

 اٌرؼًٍٍّ
٠طْشف ٍّٝ لقس ع١ذٔح ٔٛـ ١ٍّٗ جٌغالَ ٍّٚٝ 

 ِخطٍف ِشجقٍٙح ١ِّٚضجضٙح جٌخحٌذز
اٌىفاءج 

اٌخراٍِح 
٠طْشف ٍّٝ لقـ ذْل جألٔر١حء ِػً آدَ ٚٔٛـ 

 ١ٍّّٙح جٌغالَ
جالّطضجص ذحإلعالَ ٚجالٔطّحء جٌكنحسٞ ٚجٌكشؿ ٍّٝ اٌمٍُ 

 أدجء جٌْرحدجش ٚجٌّْحِالش، ٚجٌطْحًِ ذّغإ١ٌٚس
 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ

٠غطشؾِ 
 ٍِِْٛحش 

 ضىٍّٕح عحذمح ّٓ ع١ذٔح آدَ ١ٍّٗ جٌغالَ: جٌغ١حق
 دسط آدَ ١ٍّٗ جٌغالَ: جٌغٕذ

 و١ف خشؼ آدَ ِٓ جٌؿٕس؟ ٌّحرج؟ ِحرج فًْ فٟ جألسك؟ ذّحرج أٚفحٔح؟: جٌط١ٍّْس

ِشؼٍح 
 االٔغالق

٠ىطؾف ج٠٢س 
٠ٚمشأ٘ح 

 ٠ٚفُٙ ِْح١ٔٙح 
 
 
 

٠مشأ جٌمقس 
٠ٚيٍِ ٍّٟ 

ِْٕح٘ح 
 جإلؾّحٌٟ

 
 
 

٠ٕحلؼ 
ِكطٜٛ جٌمقس 

ِٓ خالي 
 أعثٍس ِٛؾٙس

 
 
 

٠ٕؿض جألٔؾيس 
ذٕحء ٍّٝ 
 ِىطغرحضٗ

 
 
 

٠غطٕرو 
جٌخالفس 
ذحالّطّحد 

ٍّٟ جألعثٍس 
 جٌّٛؾٙس

 :ذمٌُٛ ذشخٍظً
 ً٘ ٠ٛؾذ ٔرٟ ٚجقذ أَ ّذز أٔر١حء؟ ً٘ ضْشف ذْل أعح١ُِٙ؟ ً٘ ضْشف لقس أقذُ٘؟

 :اٌؽظح األٌٚى
  ٚجإلٔقحش ٌٍٍُّْ ضٍٟ رٌه لشجءز فشد٠س ِٓ لرً جٌطال١ِز76فطف جٌىطحخ ؿ

فٟ ؾٍغس ّحت١ٍس ٘حدتس، جعطّْطُ ئٌٝ ضالٚز ؾ١ٍّس ٌغٛسز ٔٛـ، غُ ذذأ جألخ ٠كىٟ لقس ٔٛـ 
 :١ٍّٗ جٌغالَ، فمحي

ذْذ ِٛش آدَ ١ٍّٗ جٌغالَ ٔغٟ جٌٕحط جهلل، 

 فحدلح ضم١ح ٔٛـ ٚذذأٚج ٠ْرذْٚ جألفٕحَ، ٚوحْ
ج٢خشز  ّزجخ ٠ٕٚزسُ٘ لِٛٗ ١ٌٙذٞ جهلل فأسعٍٗ

فرذأ ٔٛـ ٠ذّٛ لِٛٗ ئٌٝ ّرحدز جهلل ٚقذٖ، ٚضشن 
ّرحدز جألفٕحَ، ٌىُٕٙ ٌُ ٠غطؿ١رٛج ٌٗ سغُ أٔٗ 

ٌّٚح ! ًٍ ٠ذُّٛ٘ ِذز ضغّْثس ٚخّغٟ عٕس
جعطّشٚج ٍّٝ وفشُ٘ ّٕٚحدُ٘ دّح ١ٍُّٙ 

ذحٌٙالن، فأٚقٝ جًٌ ٘اٌٝ ٔٛـ أْ ٠قِٕ عف١ٕس 

ٚأْ ٠شود ٘ٛ ِٚٓ آِٓ ِْٗ ٚأْ ٠كًّ ِٓ وً 
أِش جهلل جألسك أْ ضخشؼ ِحء٘ح . ق١ٛجْ روشج ٚأٔػٝ

٠ٕٚحذ١ْٙح ٚأِش جٌغّحء أْ ضّيش ِيشج غض٠شج 
ِطٛجفال، فرذج جٌّحء ٠ٍْٛ ؽ١ثح فؾ١ثح، قطٝ فحس 

ٚ٘ىزج أغشخ جهلل لَٛ ٔٛـ ُِْٚٙ جذٕٗ جٌزٞ ّك أذحٖ ٚوحْ ِٓ جٌىحفش٠ٓ، فؿٍُْٙ جهلل ّرشز ٌّٓ ... وحٌؿرحي

 .ذْذُ٘
 :ٔؿٝ جهلل ٔٛقح ٚجٌز٠ٓ إِٓٛج ِْٗ، فمحي فٟ جٌمشآْ

"ًَ ِْ٘ثْظ ُُٔٛغ ٌَا ِلٍ ٍَ ا َٕا ِتَغٍَا ٍَْه ََٚتَشَواٍخ ِِ ٍَ ٍَىٰ َػ ٍُ ََٚػ َِ َّٓ ُأ  "ََِؼَه ِِ

 ٓىشـ ؾٍّس ِٓ جألعثٍس جٌّٛؾٙس ٍّٝ جٌّط١ٍّْ: 
 فّٓ ٘ٛ ٔٛـ ١ٍّٗ جٌغالَ؟ ِح ٟ٘ لقطٗ ِِ جذٕٗ ٚلِٛٗ؟ ِح خرش جٌغف١ٕس؟

 ٚمِ ٔٛـ صٚؾح ِٓ وً ق١ٛجْ؟ٌّحرج فِٕ ٔٛـ جٌغف١ٕس؟ ِٓ سود ف١ٙح؟ ٌّحرج 
 ئرْ ِحرج ع١كذظ ٌٍرم١س؟ و١ف غشق جٌىحفشْٚ؟ ِٓ ٔؿٝ ِٓ جٌٕحط؟

 وُ ذمٟ ٔٛـ ٠ذّٛ لِٛٗ؟ ِح ّحلرس جٌىحفش٠ٓ ٚجٌْحف١ٓ؟
 ٌٝخالي جألعثٍس جٌّٛؾٙس ٠طُ جٌٛفٛي ذحٌّط١ٍّْٓ ئ ِٓ: 

 ًٌّْأضٍُْ ِٓ ع١ذٔح ٔٛـ ١ٍّٗ جٌغالَ جٌقرش ٚجٌٕق١كس ٚئضمحْ ج 
 َٔٛـ ١ٍّٗ جٌغالَ ٘ٛ جٌٕرٟ جألٚي ذْذ آدَ ١ٍّٗ جٌغال 
  ِٗٛعٕس ٚ٘ٛ ٠ذ950ُّ٘ٛذمٟ ٔٛـ فٟ ل  
 ٔؿٝ جهلل جٌّإ١ِٕٓ ٚأغشق جٌىحفش٠ٓ ٌٚٛ وحٔٛج ِٓ جأللحسخ 

 :أٔشغح اٌرؼٍُ
 طٕف فً اٌعذٚي طفاخ ٔٛغ ػٍٍٗ اٌغالَ ٚطفاخ لِٛٗ. 1

  اٌرىزٌة – إذماْ اٌؼًّ – اٌغخشٌح – إٌظٍؽح – اٌىفش ٚاٌؼٕاد –اٌظثش 

 ففحش لِٛٗ ففحش ٔٛـ ١ٍّٗ جٌغالَ

   
 (أٚ القمح)جٌْٛدز ٌٍغٕذ جٌشت١غٟ ِٕٚحلؾطٗ ٌٍٛفٛي ئٌٝ خالفس ِٕحعرس ٚضذ٠ٕٚٙح فٟ جٌك١ٓ 

ِٓ ٠يِ جهلل ٠ؿحص٠ٗ ٌٚٛ وحْ جذٓ وحفش ِٚٓ ٠ْقٟ جهلل ٠ْزذٗ ٌٚٛ وحْ جذٓ سعٛي، فحٌّإِٓ ٠ؿد 
 .١ٍّٗ جًٌّْ ٚجٌْرحدز ٚجٌقرش ٚأْ ٠رطْذ ّٓ جالعطٙضجء ذذ٠ٓ جهلل ٚجٌغخش٠س ِٓ جٌقحٌك١ٓ

ِشؼٍح 
تٕاء 

 اٌرؼٍّاخ

٠ٕؿض جألٔؾيس 
٠ٚغطشؾِ 

 جٌخالفس

 :ا اٌؽظح اٌصأٍح
 (78ؿ)مِ خيح ضكص جإلؾحذس جٌقك١كس . 2 (78ؿ)أسذو ذ١ٓ جٌْرحسز ِٚح ٠ٕحعرٙح. 1
 جعطَٙش لقس ٔٛـ ١ٍّٗ جٌغالَ ٚج٠٢س جٌطٟ ضؾ١ش ئٌٝ ٘زج جٌٕرٟ ١ٍّٗ جٌغالَ. 3

ذذسٌة 
 ٚ

 اعرصّاس

 ضخقـ جٌكقس جٌػح١ٔس إلٔؿحص جٌطير١محش ٌٚطكف١ٌ ج٠٢س جٌّرشِؿس
  



  05اٌذسط  اٌصاٌس اٌّمغغ  اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
 جٌغٍٛن جٌذ٠ّمشجىٟاٌٍّذاْ 
 ضشذ١س ِذ١ٔسإٌشاط 
 ِغإ١ٌٚطٟ فٟ جٌمغُ اٌذسط
 1اٌؽظح 

 وطحخ جٌط١ٍّز، فٛس ٚف١ذ٠ٛ٘حش اٌٛعائً

 
٠طْشف ٍّٝ جٌطقشفحش جٌقك١كس فٟ ِك١و جٌمغُ  اٌٙذف

 ٚأغش٘ح ٍّٝ جٌطكق١ً ٚجٌٕؿحـ
اٌىفاءج 

اٌخراٍِح 
٠طقشف فٟ ق١حضٗ ج١ِٛ١ٌس ضقشفحش ضُٕ ّٓ جقطشجَ 

 جٌغ١ش، ٚجٌمذسز ٍّٝ ضكًّ ِغإ١ٌٚس أفْحٌٗ
٠ىطؾف عرً جقطشجَ جٌغ١ش، ٠ٚإدٞ ٚجؾرحضٗ ٔكٛ ٔفغٗ اٌمٍُ 

 ٚج٢خش٠ٓ، ٠ٚغحُ٘ فٟ جٌّٙحَ جٌّؾطشوس

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ

٠ؿ١د ّٓ 
 جألعثٍس

 ٠خطحس جٌطال١ِز ِّػال ٌمغُّٙ ّٓ ىش٠ك جالٔطخحخ ٠ٚكطشِْٛ سأٞ جألغٍر١س :اٌغٍاق
 دسط جٔطخحخ ِٕذٚخ جٌمغُ :اٌغٕذ

 و١ف أضْحًِ ِِ صِالتٟ؟ ٌّحرج ٠ؿد ٍّٟ جإلٔقحش ٌُٙ؟ :اٌرؼٍٍّح

ِشؼٍح 
 االٔغالق

٠غطزوش لٛجّذ 
جٌطْحًِ ِِ جألغحظ 

 جٌّذسعٟ
 

 
 

٠مشأ جٌمقس 
٠ٕٚحلؼ ِكطٛج٘ح 

 
 

 
٠ْرش ّٓ جٌقٛس 
ذٕحء ٍّٝ ِح 
جوطغرٗ ِٓ 

 دسٚط
 
 
 

٠غطخٍـ 
ضذس٠ؿ١ح ِخطٍف 

جٌغٍٛوحش 
 جٌكغٕس

 
 
 
 

٠غطخٍـ خالفس 
ذغ١يس ٠ْٚطض 

ذحٌغطٗ 

 ِح جٌزٞ ٠ؿد ١ٍّه فٍْٗ لرً جٌطٛؾٗ ئٌٝ جٌّذسعس؟ 
 ِح ٟ٘ ٔق١كطه ٌٍزٞ ٠ْرع ذٛعحتً ٚأؾٙضز جٌمغُ؟ 

:  ألشأ ٚأالؼظ

  37ِيحٌرس جٌّط١ٍّْٓ ذفطف وطحخ جٌطشذ١س جٌّذ١ٔس ؿ 
 ٗلشجءز جٌٕـ جٌّشجفك ِٚيحٌرس ذْل جٌطال١ِز ذمشجءض  :

ٌمذ ٔحي لغّٕح جٌؿحتضز جألٌٚٝ فٟ أقغٓ جٌٕطحتؽ : لحٌص جٌٍّّْس
أؽىشوُ ؾ١ّْح ٍّٝ . ٚأؾًّ لغُ ٍّٝ ِغطٜٛ جٌّذسعس

 ....جؾطٙحدوُ ٚجٌّكحفَس ١ٍّٗ

 ٠ٕحلؼ ِكطٜٛ جٌمقس ِٓ خالي جألعثٍس جٌّٛؾٙس. 
 ِح ٟ٘ جٌّؿٙٛدجش جٌطٟ ذزٌٙح جٌطال١ِز ٌٍكقٛي ٍّٝ جٌّشضرس جألٌٚٝ؟

 ّالَ ضكقً جٌطال١ِز ٍِّْٚطُٙ؟ ٌّحرج وحفأُ٘ جٌّذ٠ش؟

  جألعثٍس٠ؿ١رْٛ جٌغٕذ غُ ٠ٚمشأ٠ْٚالقٌ جٌّطٍّْْٛ جٌقٛس ّٓ : 

   
ِحرج ٠فًْ جٌطال١ِز فٟ  -

 جٌمغُ؟
 ٌُ ٠طغحذك جٌطال١ِز ٌإلؾحذس؟ -

 ِحرج ٠فًْ ذْذ رٌه؟ -

ً٘ ٠ؿد جٌٙذٚء أَ ٠ّىٕٕح  -
 جٌذسجعس فٟ جٌفٛمٝ؟

 ِحرج ٠فًْ جٌطال١ِز؟ -
 ٌّحرج ٠ض٠ْٕٛ لغُّٙ؟ -
 و١ف ٠كغْٛ ذْذ رٌه؟ -

   
 ِحرج ٠فًْ جٌطال١ِز -
ٌّحرج ٠ؿد ١ٍُّٙ جٌذسجعس  -

 ذؿذ؟
و١ف ٠ْٕىظ رٌه ٍّٝ  -

 جٌمغُ؟

 ِحرج ٠فًْ جٌطال١ِز؟ -
 ِحرج ٠ٍْمْٛ؟ ٌّحرج؟ -
ً٘ ٘زج ٠غحّذُ٘ فٟ  -

 جٌذسجعس؟ و١ف رٌه؟

 7القٌ جٌٛغ١مس  -
 ِحرج وطد ف١ٙح؟ -
 ِح جٌزٞ ٠ْؿره ف١ٙح؟ -
ِح جٌزٞ ضمطشقٗ وامحفس  -

 فٟ جٌٛغ١مس؟

  خالي ِح عٍف، ٠طُ ذ١ّْس جألعطحر جٌٛفٛي ئٌٝ جٌخالفس ٚضذ٠ٕٚٙح ٍّٝ وشجط ِٓ
 (أٞ خالفس أخشٜ ٠شج٘ح جٌٍُّْ ِٕحعرس ٌطال١ِزٖ)جٌطشذ١س جٌّذ١ٔس ٌّشجؾْطٙح القمح 

: ذؼٍّد
أضكًّ جٌّغإ١ٌٚس فٟ جٌمغُ ّٓ وً أّّحٌٟ، أقحفٌ دجتّح ٍّٝ جٌَٕحَ ٚجالٔنرحه، 

 .ٚأؾطٕد جألّّحي جٌطٟ ضإخشٟٔ فٟ دسجعطٟ

ِشؼٍح 
تٕاء 

 اٌرؼٍّاخ

٠غط١ْذ ِح ضٍّْٗ 
٠ٚػرص ِْحسفٗ 

: أٔعض

 5 ئٌٝ 1أٔمً جٌؿًّ ذْذ ضشض١رٙح قغد ِشجقً جٔطخحخ ِٕذٚخ جٌمغُ ِٓ 
  ْأوطد ٚأسعُ ٍّٝ جٌؿذسج  أٔطرٗ ئٌٝ ؽشـ جٌذسٚط  أضٕمً ذ١ٓ جٌقفٛف أغٕحء جٌذسط
  أٚرٞ صِالتٟ ذحألدٚجش جٌكحدز  أقشؿ ٍّٝ َٔحفس جٌمغُ دِٚح
  ال أوطد دسٚط أذذج  ُأىفة جألمٛجء ٚأغٍك جٌٕٛجفز ٚجٌرحخ ّٕذ ِغحدسز جٌمغ

 :أدِط ذؼٍّاذً
 ّٗأغٕحء جٌذخٛي ئٌٝ جٌمغُ ضذجفِ جٌط١ٍّز فغمو أقذُ٘ ٚوغشش رسج 

 جقىٟ ؽف١ٙح و١ف ضكزس صِالءن ِٓ ِػً ٘زٖ جٌطقشفحش ٚضذُّٛ٘ ٌطؿٕد جألخيحس

اٌرذسٌة 
 ٚ

 االعرصّاس

  



 03اٌذسط  اٌٍّذاْ اٌصاٌس  اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
 

  جٌٛىٕٟجٌطحس٠خ اٌٍّذاْ 

ضحس٠خ إٌشاط 

 ضحس٠خ ِٕيمطٟاٌّٛضٛع 

د 45اٌّذج 

 وطحخ جٌط١ٍّز، جٌغرٛسز، وشجط جٌّكحٌٚس اٌٛعائً

 
اٌٙذف 

 اٌرؼًٍٍّ
٠طْشف ٍّٝ ضحس٠خ ِٕيمطٗ ٍّٚٝ ١ِّضجش جٌكىُ 

 فٟ ضٍه جٌفطشز
اٌىفاءج 

اٌخراٍِح 
٠ٕيٍك ِٓ جٌّقحدس جٌطحس٠خ١س العطخالؿ 
 ٍِِْٛحش ضخـ ؾحٔرح ِٓ ضحس٠خٗ جٌّكٍٟ

٠يٍِ ٍّٝ جألصِٕس ٚجألِىٕس جٌغحذمس ِٚح ٠طٍْك اٌمٍُ 
. ِٕٙح ذحٌٛىٓ ٚضحس٠خ ٚسِٛصٖ ٚضيٍْحضٗ

 
اٌرمٌُٛ   اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ

٠ؿ١د ّٓ 
 جألعثٍس

 ضحس٠خٕح ٌٕح ضكىٟ ِّٙس ضحس٠خ١س ٍِِْٛحش ٍّٝ آغحس لذ٠ّس خالي ِٓ ٔكقً :.اٌغٍاق
 دسط جٌٍِّْٛس جٌطحس٠خ١س: اٌغٕذ

 ف١ُ ٠ف١ذٔح رٌه؟. ّذد أٔٛجُ ٘زٖ ج٢غحس: اٌرؼٍٍّح

ِشؼٍح 
 االٔغالق

٠غطًٙ ِٛمُٛ 
جٌذسط 

 
 
 
 
 

٠ٕحلؼ ِكطٜٛ 
جٌغٕذجش جٌّشت١س 

 
 
 
 
 

٠غطٕطؽ جٌّشجد ِٓ 
ٚسجء وً عٕذ 

 
 
 
 
 

٠طْشف ٍّٝ 
خقٛف١حش ٍِّىس 

 ١ِٛٔذ٠ح
 
 
 
 
 

٠يٍِ ٍّٝ جٌطحس٠خ 
جٌغ١حعٟ ٌٍٍّىس 

١ِّٚضجش فطشز 
 جٌكىُ أٔزجن

 
 
 
 
 

٠غطٕطؽ جٌخالفس 
جٌّٕحعرس 

 :ذٍّٙذ
ئرج وحٔص ٌىً ِٕيمس ِٓ ِٕحىك جٌٛىٓ أقذجظ ضحس٠خ١س خحفس ض١ّض٘ح ّٓ ذم١س جٌّٕحىك، فى١ف 

 ٠ّىٕه ض١ٍٛف جٌغٕذجش جٌّطٛفشز فٟ جٌطْش٠ف ذطحس٠خ ِٕيمطه؟
 (ذاسٌخ ِٕغمرً)اورشاف 

 ِٚؾح٘ذز جٌقٛس ٚلشجءز جٌغٕذجش ِِ ِٕحلؾس وً عٕذ 44فطف وطحخ جٌطحس٠خ ؿ  

  
 ألشأ جٌغٕذ  -
 ُّ ٠طىٍُ؟ -
 ِح ٟ٘ قذٚد ١ِٛٔذ٠ح؟ -
 ٌّحرج ضفىىص ئٌٝ د٠ٚالش؟ -

 القٌ جٌغٕذ  -
 أ٠ٓ ذ١ٕص ٘زٖ جٌّذ٠ٕس؟ -
 و١ف وحٔص ِٕحصٌٙح؟ -
 ِح ٟ٘ جٌّحدز جٌّغطٍّْس فٟ ذٕحء ّّشجٔٙح؟ -

  

 جلشأ جٌغٕذ  -
 ِٓ وحْ ٠كىُ ١ِٛٔذ٠ح؟ -
 و١ف وحْ ١ْ٠ؼ عىحٔٙح؟ -
 أروش ذْل ِذٔٙح؟ -

 جلشأ جٌغٕذ  -
 ِٓ جٌزٞ عحُ٘ فٟ ضٛق١ذ ِٔٛذ٠ح؟ -
 و١ف وحٔص جٌرالد؟ -
 ِح وحٔص ّحفّطٙح؟ أ٠ٓ ضمِ؟ -

 ِٚؾح٘ذز جٌقٛس جٌغٕذجش ِِ جٌّٕحلؾس45ِيحٌرس جٌّط١ٍّْٓ ذفطف وطحخ جٌطحس٠خ ؿ  

  
 القٌ جٌغٕذ  -
 ٌّحرج ىرِ ِحع١ٕ١غح فٛسضٗ ٍّٝ جٌٍّْس؟ -
ِحرج ٠ؾرٗ جٌرٕحء فٟ جٌٛؾٗ جٌػحٟٔ ِٓ  -

 جٌٍّْس؟

 جلشأ جٌغٕذ  -
 وُ دجَ قىُ ِحع١ٕ١غح؟ -
 ِطٝ وحْ رٌه؟ -

  
 القٌ جٌغٕذ  -
 ِح ٘زج؟ -
 ِحرج ٠ؾرٗ؟ -
 ٌّح ٠طُ قّح٠س لرٛس جٌٍّٛن؟ -

 جلشأ جٌغٕذ  -
 ِح جٌزٞ ؾًْ ١ِٛٔذ٠ح ل٠ٛس فٟ رٌه جٌضِٓ؟ -
 ِح جٌزٞ ؾٍْٙح غ١ٕس؟ -
 و١ف ّحػ جٌٕحط ف١ٙح؟ -

 (االخرظاس ٚاٌرثغٍظ)اعرٕراض 
ِٕيمطٕح وحٔص لذ٠ّح ِّىٍس ِٛقذز ٚل٠ٛس ضغّٝ ١ِٛٔذ٠ح، ضكص قىُ ِحع١ٕ١غح، عحد 

 ف١ٙح جألِٓ ٚجٔطْؼ ف١ٙح جاللطقحد 

ِشؼٍح 
تٕاء 

 اٌرؼٍّاخ

٠ٕؿض جٌٕؾحه ذٕحء 
 ٍّٝ ِح ِىطغرحضٗ 

 45 ص ذمٌُٛ ظضئً
 .جّطّحدج ٍّٝ جٌغٕذجش جٌّطٛفشز، أوطد ٍّٝ وشجعه لقس ضحس٠خ١س ّٓ ِٕيمطه

اٌرذسٌة  
ٚاالعرصّاس 

  



 6اٌذسط  اٌٍّذاْ اٌشاتغ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
 

 جٌّحدز ّٚحٌُ جألؽ١حءاٌٍّذاْ 
 ِقرحـ جٌؿ١د اٌذسط
 د45اٌؽظح 

ف١ذ٠ٛ٘حش ض١ّ١ٍْس، وطحخ جٌطشذ١س  اٌٛعائً
 ج١ٌٍّْس

 
ِشوثاخ 
 اٌىفاءج

 ٠طْشف ٍّٝ ِرذأ جٌّقرحـ ج١ٌذٚٞ ١ٍٚٚف١طٗ

اٌىفاءج 
اٌخراٍِح 

٠كً ِؾىالش ضطيٍد جٌطْحًِ ِِ جٌّحدز ٚضكٛالضٙح 
 ذطؿ١ٕذ ِٛجسدٖ قٛي خقحتـ جٌّحدز ِٚرحدب جٌم١حط

اٌمٍُ 
 ٚاٌّٛالف

٠غطخذَ جٌركع ٚجٌطمقٟ، ٠َُٕ أّّحٌٗ ٠ٚخيو ٌٙح 
 فٟ ئىحس ؾّحّٟ، ٠ىطؾف ِك١يٗ ٠ٚطفحًّ ِْٗ

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ

٠غط١ْذ ِفح١ُ٘ 

جٌذسط جٌغحذك 

 لقذ ض١ٍٛفٙح

 :اٌغٕذ

 ٌٍطٛف١ً  ٚأعالن ٚذيحس٠س ٌّقرحـ أقطحؼ مٛء ٍّٝ ٌٍكقٛي 

 :اٌرؼٍٍّح

 وٙشذحت١س دجسز جٌّؿّّٛس؟ ٘زٖ ٌٕح ِحرج ضؾىً -

ِشؼٍح 
 االٔغالق

٠ٕحلؼ جٌٛم١ْس  

 

٠طْشف ٍّٝ 

ِىٛٔحش جٌطؿشذس 

 ٠ٚشجلرٙح

 

٠كذد ِرذأ ًّّ 

 جٌّقرحـ 

 

٠ىطؾف ضُٕٛ 

جٌريحس٠حش 

ِٚشورحضٙح 

 جألعحع١س

 

 

٠ىطؾف ليِ 

جٌطٛف١ً ذذي 

 جألعالن

 

 

٠كذد ٚم١ْحش 

ًّّ ّٚذَ 

 ًّّ جٌّقرحـ

 

 ٠غطزوش ٠ٚؿ١د

 (100ص) :ػشع اٌٛضؼٍح

ّٕذِح ضٕميِ جٌىٙشذحء ٔغطخذَ أدٚجش ضغحّذٔح ٍّٝ ئمحءز جٌّىحْ وّقرحـ جٌؿ١د ِػال، 

 فى١ف ٠ؾطغً ٘زج جٌّقرحـ؟ ُِٚ ٠طىْٛ؟

 (أورشف ِىٛٔاخ ِظثاغ اٌعٍة): إٌشاط األٚي
  ّٗشك جٌّقرحـ جٌّؿٙض ِٓ لرً جٌٍُّْ أِحَ جٌطال١ِز ٚضفى١ى 

 ِحرج ٠ٛؾذ ذذجخٍٗ؟ ذيحس٠حش 
 ٠طىْٛ أ٠نح؟ ِقرحـ، خ١ٛه، ليِ ِْذ١ٔس ُِ 

 وُ ّذد جٌريحس٠حش ف١ٗ؟ 
 و١ف ٠ؾطغً ئرْ؟ 

  غ١ش )ئالَ ضكطحؼ جٌذجسز ٌطًّْ؟ ذيحس٠س، ِقرحـ، ِٛفالش، لحىْس

 (الصِس
 ًٚؽشقٗ ذٕحء ٍّٝ ِْي١حش جٌذجسز جٌّذسٚعس عحذمح (1)ّشك جٌؾى 

  ًفٟ أٞ ٚمِ ٠ًّْ جٌّقرحـ، فٟ أٞ ٚمِ ٠ُيَفأ؟(1)القٌ جٌؾى ، 

 (اٌّظثاغ ٚاٌؼّٛد اٌىٙشتائً) :إٌشاط اٌصأً
 القٌ جٌقٛس جٌالقمس: 

  ِح ٘ٛ جٌؿضء جٌزٞ ٠نٟء فٟ جٌّقرحـ؟ 
 وُ ّّٛدج ف١ٙح؟... ُِ ضطأٌف جٌريحس٠س؟ جفطكٙح 

 قذد ليرح وً ذيحس٠س ِٓ جٌريحس٠حش جٌّْشٚمس 

  َٛٙ٠ّىٓ ضكن١ش ذيحس٠حش أخشٜ ئْ أِىٓ جألِش ٚضٛم١ف ِف
 جألليحخ

 ضغؿ١ً جٌّالقَحش: 

واآلخز مكتىب عليه  (+)، أحدهما مكتىب عليه (قطثيه)كل تطاريح فيها جهتيه 

)-( 

 (عثة ذؼغً اٌّظثاغ): إٌشاط اٌصاٌس
 أسجد أخٛن جعطّْحي ِقرحـ جٌؿ١د، فٛؾذٖ ِْيال. 
 أروش جقطّحالش ضْيً ٘زج جٌّقرحـ؟ 

 ذّحرج ضٕقكٗ إلفالـ ٘زٖ جألّيحي؟ 

 ًجعطْٓ ذحٌؿذٚي جٌّمحذ  
 ٠غطٕطؽ جٌخالفس جٌّٕحعرس ٌٙزج جٌذسط ِٓ خالي جألعثٍس جٌّٛؾٙس:  

 .ٌرىْٛ ِظثاغ اٌعٍة ِٓ ِظثاغ ٚتغاسٌح ٚلاعؼح ٚخٍٛط ٌٍرٛطًٍ

 (-)ٚلغة عاٌة  (+)لغة ِٛظة : وً تغاسٌح فٍٙا لغثاْ

تٕاء 
 اٌرؼٍّاخ

٠يرك ِىطغرحضٗ 

٠ٚىطؾف ِْحسف 

 ؾذ٠ذز

 (101ؿ ): جٌطّش٠ٓ جألٚي

 قذد جٌٛم١ْحش جٌطٟ ٠ؾطغً ف١ٙح جٌّقرحـ -
(الٌعول/ٌعول)النخٍجت  دالت عناصش الوصباح الشقن  
  البغاسٌت فاسذة ًالوصباح سلٍن ًالقاععت هغلقت 01

  البغاسٌت سلٍوت ًالوصباح فاسذ ًالقاععت هغلقت 02

  البغاسٌت سلٍوت ًالوصباح سلٍن ًالقاععت هغلقت 03

   البغاسٌت سلٍوت ًالوصباح سلٍن ًالقاععت هفخٌدت 04

ذذسٌة 
 ٚاعرصّاس

 (101ؿ ): جٌطّش٠ٓ جٌػحٟٔ

  ً1القٌ جألؽ١حء جٌّشعِٛس فٟ جٌؾى 

  ٌطكقً ٍّٝ ِقرحـ وحًِ ؾح٘ض ًٌٍّْ (ذحٌشعُ)لُ ذطشو١رٙح.  

 



 7اٌذسط  اٌٍّذاْ اٌشاتغ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
 

 جٌّحدز ّٚحٌُ جألؽ١حءاٌٍّذاْ 
 دجسز وٙشذحت١س ذغ١يس اٌذسط
 د45اٌؽظح 

ف١ذ٠ٛ٘حش ض١ّ١ٍْس، وطحخ جٌطشذ١س  اٌٛعائً
 ج١ٌٍّْس

 
ِشوثاخ 
 اٌىفاءج

٠شود دجسز وٙشذحت١س ذغي١س ٠ٚىطؾف ِخطٍف جٌكحالش 
 جٌخحىثس فٟ جٌطشو١د

اٌىفاءج 
اٌخراٍِح 

٠كً ِؾىالش ضطيٍد جٌطْحًِ ِِ جٌّحدز ٚضكٛالضٙح 
 ذطؿ١ٕذ ِٛجسدٖ قٛي خقحتـ جٌّحدز ِٚرحدب جٌم١حط

اٌمٍُ 
 ٚاٌّٛالف

٠غطخذَ جٌركع ٚجٌطمقٟ، ٠َُٕ أّّحٌٗ ٠ٚخيو ٌٙح 
 فٟ ئىحس ؾّحّٟ، ٠ىطؾف ِك١يٗ ٠ٚطفحًّ ِْٗ

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ

٠غط١ْذ ِفح١ُ٘ 

جٌذسط جٌغحذك 

 لقذ ض١ٍٛفٙح

 :اٌغٕذ

  ٓضطىْٛ وً ذيحس٠س ِٓ لير١ 

 :اٌرؼٍٍّح

 و١ف ْٔشف أليحخ جٌريحس٠س؟ ِحرج ٌٛ ضْيً أقذ جٌمير١ٓ، ً٘ ضًّْ جٌريحس٠س؟ -

ِشؼٍح 
 االٔغالق

٠ٕحلؼ جٌٛم١ْس  

 

٠كذد ِرذأ ًّّ 

 جٌّقرحـ 

 

١ّ٠ض ذ١ٓ قحالش 

ًّّ ّٚذَ 

 ًّّ جٌذجسز

 

٠ٍُ ذذٚس وً 

ّٕقش ِٓ ّٕحفش 

 جٌذجسز

 

٠شود دجسز 

 ذغ١يس

 

٠ىطؾف قٍٛال 

ٌّؾىالش 

 ضشو١د خحىة 

 

 ٠غطزوش ٠ٚؿ١د

  (102ص) :ػشع اٌٛضؼٍح

ذْذ أْ القَص ِىٛٔحش ِقرحـ جٌؿ١د ّٚشفص ىش٠مس 

جٌطؾغ١ً، أروش و١ف ضشضرو ٘زٖ جٌّىٛٔحش ٌطقرف أدجز 

 .ٌإلمحءز

 (إضاءج ِظثاغ تثغاسٌح): إٌشاط األٚي
  ٔضّٕح جٌّقرحـ ٚجٌريحس٠س ِٓ جٌٍْرس، ٚقممٕح ٘زٖ جٌطشو١رحش

 (1جٌٛغ١مس )جٌّّػٍس ذحألؽىحي جٌّمحذٍس 
 ِح ٟ٘ جٌكحالش جٌطٟ ٠نٟء ف١ٙح جٌّقرحـ؟ 

 ٌّحرج أمحء أٚ ٌُ ٠نة فٟ وً قحٌس؟ 
 ّٟضكمك ِٓ رٌه ذحعطّْحي جٌّقرحـ جٌؿّح. 

 ٠غطكغٓ ضٛف١ش ذيحس٠س ِٚقرحـ ٚعٍى١ٓ قغد جٌكحالش 

 (ِظثاغ تؼٍذ ػٓ تغاسٌح) :إٌشاط اٌصأً
  ُ1القٌ جٌقٛسز سل 

 ِحرج ّٕذٔح فٟ جٌشعُ؟ 

 ٠ّىٕٕح ئمحءز جٌّقرحـ؟ ً٘ 
 ِحرج ٔغطًّْ ٌزٌه؟ 

 جلطشـ سعّح ضؿش٠ر١ح ٌزٌه. 

 (أسوة داسج وٙشتائٍح): إٌشاط اٌصاٌس
 ذيحس٠س، ِقرحـ ِِ غّذٖ، لحىْس ٚأعالن : ئ١ٌه جٌٛعحتً جٌطح١ٌس

 .ضٛف١ً
 جفِٕ ٚم١ْس ضغّف ذامحءز جٌّقرحـ 

  ٔؿكص جٌذجسز؟ ً٘ 
 أّذ ضٍه جٌٛم١ْس ٍّٝ ؽىً ِخيو ٚجوطؾف جٌخيأ ٚجٌقٛجخ 

 ٠غطٕطؽ جٌخالفس جٌّٕحعرس ٌٙزج جٌذسط ِٓ خالي جألعثٍس جٌّٛؾٙس:  

ذرشىً اٌذاسج اٌىٙشتائٍح اٌثغٍغح ِٓ تغاسٌح ِٚظثاغ ٚأعالن ذٛطًٍ ِشتٛعح فٍّا 
 .تٍٕٙا، ٌٚرُ اٌرؽىُ فٍٙا تٛاعغح لاعؼح

 .إرا فرؽد اٌماعؼح أغفأ اٌّظثاغ، ٚإرا أغٍمد اٌماعؼح اشرؼً اٌّظثاغ

تٕاء 
 اٌرؼٍّاخ

٠يرك ِىطغرحضٗ 

٠ٚىطؾف ِْحسف 

 ؾذ٠ذز

 أذؽمك ِٓ ذؼٍّاذً
 (103ؿ ):  جألٚيجٌطّش٠ٓ

 قذد جٌٛم١ْحش جٌطٟ ٠ؾطغً ف١ٙح جٌّقرحـ ٌّٚحرج -
 (103ؿ ): جٌطّش٠ٓ جٌػحٟٔ

 فٟ جٌؾىً جٌػحٟٔ ضّػ١ً ٌذجسز وٙشذحت١س 

 4 ئٌٝ 1عُ جٌْٕحفش جٌّشلّس ِٓ  -
 ِح ٟ٘ ٚم١ْس جٌمحىْس ٍّّح أْ جٌّقرحـ ِنٟء -

 (103ؿ ): جٌطّش٠ٓ جٌػحٌع

 ًئ١ٌه جٌذجسجش جٌىٙشذحت١س جٌّّػٍس فٟ جٌؾى 
 قذد ِٓ ذ١ٓ جٌذجسجش جٌىٙشذحت١س جٌطٟ ٠نٟء ف١ٙح جٌّقرحـ -
 .قذد جٌغرد فٟ جٌكحٌس جٌطٟ ال ٠نٟء ف١ٙح جٌّقرحـ -

ذذسٌة 
 ٚاعرصّاس

  



  10اٌذسط  ؼفً ٔٙاٌح اٌغٕح: اٌّمغغ اٌشاتغ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
 جٌفنحء ٚجٌٕٙذعساٌٍّذاْ 
 1جألؽىحي جٌّشورس إٌشاط 

  د90اٌّذج 
 2 1ٚاٌؽظح 

جٌغرٛسز ،جٌىطحخ جٌّذسعٟ ،  اٌٛعائً
 جألٌٛجـ ،ِح ٠شجٖ جٌٍُّْ ِٕحعرح

 
اٌٙذف 

 اٌرؼًٍّ
. ِشود ؽىً فٟ ذغ١يس أؽىحي ٍّٝ جٌطْشف

اٌىفاءج 
اٌخراٍِح 

٠كً ِؾىالش ِطٍْمس ذٛفف ضٕمً أٚ ضكذ٠ذ ِٛلِ 
ؽٟء فٟ جٌفنحء أٚ ٍّٝ ِخيو، ِِ ِمحسٔس جألىٛجي 

 ٚفُٙ جٌطٕحٍش ٚجٌطْحِذ ٚجالعطمح١ِس
٠القٌ ٠ٚىطؾف، ٠طكمك ِٓ فكس جٌٕطحتؽ ٠ٚقحدق اٌمٍُ 

١ٍّٙح، ٠غطًّْ جٌطش١ِض جٌْحٌّٟ 

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ
٠كغد ِؿح١ِِ 

ر١ٕ٘ح ذْذ 
 ضؿضتطٙح

 اٌغشٌغاٌؽغاب 

 ئ٠ؿحد ٔحضؽ مشخ ّذد فٟ ِنحّفحش جٌْؾشز: 
 1000*330 ، 100*900 ، 100*6435 ، 10*258: أوطد ٔحضؽ

ِشؼٍح 
 االٔغالق

٠مشأ جٌٛم١ْس 
٠ٚفُٙ ِفشدجضٙح 

 
 
 

٠طْشف ٍّٝ 
ِخطٍف ىشق 

قً ِؾىٍس ِح 
 
 
 
 

٠ذسن ِفَٙٛ 
جٌؾىً جٌّشود 
ذحٌط٠ٍٛٓ أٚ لٍد 

 جٌؾىً
 
 
 
 

٠ىطؾف أْ 
جٌّنٍْحش 

٠ّىٕٙح ضشو١د 
 ِنٍْحش أخشٜ

 
 
 

٠ؿغذ ِْحسفٗ 
 ذيش٠مس فك١كس

: ِشؼٍح اٌرؽفٍض

  سعُ أؽىحي ِأٌٛفس ٍّٝ جٌغرٛسز ِٚيحٌرس جٌطال١ِز فٟ وً ِشز ذىطحذس جعّٙح
 ٍّٝ جٌٍٛقس أٚ ذْل خقحتقٙح

 ....ِح جعُ ٘زج جٌؾىً؟  وُ سأعح ف١ٗ؟ وُ صج٠ٚس لحتّس؟
أورشف فمشج 

  ذْذ 112جٌّكذدز فٟ ففكس ؽشـ ٔـ جٌٛم١ْس 
 ئّحدز وطحذطٙح ٚضّػ١ً جٌؾىً

ٚؾذ سجتذ سلْس ِشعَٛ ١ٍّٙح أؽىحال ٘ذع١س، فمحي أٔٗ 
 . ِػٍػحش٠7ٛؾذ فٟ جٌقٛسز 

 ً٘ ضٛجفمٗ فٟ رٌه؟
  وُ ٠ٛؾذ ِٓ ِػٍع؟ ِٓ ِشذِ؟ ِٓ ١ِْٓ؟

 اإلظشاءاخ

 ضمغُ جألفٛجؼ أٚ جًٌّْ فٟ غٕحت١حش 
 ًؽشـ جٌّيٍٛخ ٚجٌطذسؼ فٟ جٌركع ّٓ جٌك:  
  6وُ ِػٍػح ٍح٘شج أِحِه؟ 
 لُ ذط٠ٍٕٛٙح ذٍْٛ فحضف.  
  ؟ 7ٌّحرج لحي سجتذ أٔٗ ضٛؾذ 
 ٠ٛؾذ ِػٍػحش أخشٜ ٌُ ضَٙش ٌه؟ ً٘ 
  (2جٌؾىً )ض٠ٍٛٓ جٌّػٍع جٌّشود ذحٌٍْٛ جألقّش 
  ٝ٠ّىٓ فِٕ ٘زج جٌّػٍع ذحٌٛسق جٌّمٜٛ ٚسعُ ٚجؾٙس وّح ٘ٛ ٍح٘ش ٚجٌٛجؾٙس جٌػح١ٔس ضرم

 .وحٍِس غُ لٍد جٌؾىً ِٚالقَس ٘زج جٌّػٍع جٌّشود
  أقذ أمالّٗ ٘ٛ خو ِٕكٕٟ، ٌىٕٗ ٠َٙش ٌٍط١ٍّز ٍّٝ  (3جٌؾىً )جٌّػٍع جٌٍّْٛ ذحألففش

 .أٔٗ ِغطم١ُ، ف١ٕرغٟ جٌطٕر١ٗ ٌزٌه

 ٠طرِ ٔفظ جٌخيٛجش ٌكغحخ ّذد جٌّشذْحش، جٌّغطي١الش، ٚج١ٌّْٕحش 
 جٌٛفٛي ئٌٝ أْ ج١ٌّْٕحش ٟ٘ ٔفغٙح ِشذْحش 
  ضؿشٜ قٛفٍس ٌٍّشجقً جٌطٟ ضُ جًٌّْ ذٙح ٚ جٌطٟ عّكص ذحٌٛفٛي ئٌٝ جإلؾحذحش

ّٓ وً جألعثٍس ١ٌطٛفً جٌؿ١ِّ ئٌٝ أْ جٌؾىً جٌّشود ٠طىْٛ ِٓ ّذز أؽىحي 
 ِأٌٛفس

 : ِشؼٍح االٔعاص

ٌْٛ جٌّشذِ ذحألقّش،ٚجٌّغطي١ً ذحألخنش ٚأقذ . 1
 جٌّػٍػحش جٌمحتّس ذحٌضسق

 وُ ّذد جٌّشذْحش؟ جٌّغطي١الش؟ جٌّػٍػحش؟ 
 

  ٘ٛ EFGHٓ١ِْضكمك أْ جٌشذحّٟ . 2
 ؟ABCDِح ُٔٛ جٌشذحّٟ 

 .أروش ِشذْح ِٚػٍػح لحتّح
 

ذؼٍّد  
جٌؾىً جٌّشود ٠طىْٛ ِٓ ّذز أؽىحي ِأٌٛفس، ٠ّىٓ ض١١ْٓ جٌؾىً ذزوش جألقشف جٌطٟ ضذي 

 .ٍّٝ سؤٚعٗ

ِشؼٍح 
تٕاء 

 اٌرؼٍّاخ

٠ٕؿض جٌطّحس٠ٓ 
فشد٠ح 

.  فٟ جٌكقس جٌػح١ٔس73قً جٌطّحس٠ٓ ؿ : اٌرّشْ
 ٌْٛ ٍّٝ جٌؾىً جٌّغطي١ً ٚجٌّشذِ ٚج١ٌّْٓ. 1
 . ِح ُٔٛ وً سذحّٟ؟ ذشس ئؾحذطه. 2
 أروش غالغس ِػٍػحش لحتّس. 3

 ِح ّذد جٌّػٍػحش فٟ جٌؾىً؟. أذكع

اٌرذسٌة 
 ٚ

االعرصّا
 س

  ضخقـ جٌكقس جٌػح١ٔس ٌكً جٌطّحس٠ٓ ٍّٝ دفطش جألٔؾيس: ِالقَس



  11اٌذسط  ؼفً ٔٙاٌح اٌغٕح: اٌّمغغ اٌشاتغ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
 جٌّمحد٠ش ٚجٌم١حطاٌٍّذاْ 
 2ل١حط ِذد إٌشاط 

  د90اٌّذج 
 2 ٚ 1اٌؽظح 

جٌغرٛسز ،جٌىطحخ جٌّذسعٟ ،  اٌٛعائً
 جألٌٛجـ ،ِح ٠شجٖ جٌٍُّْ ِٕحعرح

 
اٌٙذف 

 اٌرؼًٍّ
 ج١ٌَٛ،) جٌّٕحعرس جٌٛقذجش ٚجعطّْحي أقذجظ ض١ٍُْ

 (جٌغٕس جٌؾٙش،
اٌىفاءج 

اٌخراٍِح 
٠كً ِؾىالش ِطٍْمس ذّمحسٔس ٚل١حط ِمحد٠ش 

 ذحعطّْحي جألدٚجش ٚجٌٛقذجش جٌّٕحعرس
٠القٌ ٠ٚىطؾف، ٠طكمك ِٓ فكس جٌٕطحتؽ ٠ٚقحدق اٌمٍُ 

١ٍّٙح، ٠غطًّْ جٌطش١ِض جٌْحٌّٟ 

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ

٠ؿذ ٔطحتؽ ١ٍّّحش 
 مشخ ر١ٕ٘ح

اٌؽغاب اٌزًٕ٘ 

 جٌركع ّٓ ؾذجءجش ذحالّطّحد ٍّٝ ؾذجٚي جٌنشخ جٌّكفٍٛس 
ِشؼٍح 
 االٔغالق

٠مشأ جٌٛم١ْس 
٠ٚفُٙ ِفشدجضٙح 

 
 
 

٠طْشف ٍّٝ 
ِخطٍف ىشق قً 

ِؾىٍس ِح 
 
 
 
 

٠كٛي ضٛل١طح سل١ّح 
ئٌٝ جٔغ١حذٟ 

 ٚجٌْىظ
 
 
 
 

٠فُٙ أعٍٛخ 
ؾًّ أٚ ىشـ 
أصِٕس ذقٛسز 

 عيك١س
 
 
 
 

٠كذد ج١ٌٍّْس 
جٌّٕحعرس ذْذ 
 فُٙ جٌّغحتً

 
 
 

٠ؿغذ ِْحسفٗ 
 ذيش٠مس فك١كس

: ِشؼٍح اٌرؽفٍض

  جلطشجـ ِٛجل١ص ِخطٍفس ِٚيحٌرس جٌطال١ِز ذط١١ْٓ ّمحسخ جٌغحّس 
 ّىظ ج١ٌٍّْس ذْشك أٚلحش عحّس جٔغ١حذ١س ِٚيحٌرس جٌطال١ِز ذطك٠ٍٛٙح ئٌٝ سل١ّس 

أورشف فمشج 

  ذْذ ئّحدز 113جٌّكذدز فٟ ففكس ؽشـ ٔـ جٌٛم١ْس 
 وطحذطٙح ٍّٝ جٌغرٛسز 

 :ّشك جٌٛم١ْس جٌؿذ٠ذز ٚئّحدز وطحذطٙح ٚضّػ١ٍٙح
٠ر١ٓ جٌؿٛدي جٌّمحذً جٌّٛج١ّذ جٌطٟ ٠فطف ف١ٙح ِطكف جٌّؿح٘ذ 

 أٚلحضٗ ٌٍضٚجس
ِح ٘ٛ ّذد جٌغحّحش جٌطٟ ٠ىْٛ ف١ٙح جٌّطكف ِفطٛقح ٠َٛ - 

 جألسذْحء ٚجٌؿّْس؟
 ِطٝ ٠فطف جٌّطكف أىٛي ِذز؟- 
 16:15ً٘ ٠غطي١ِ سجتذ جٌذخٛي ٍّّح أٔٗ ٚفً ٍّٝ جٌغحّس - 
 ئْ وحْ ُْٔ، فىُ دل١مس ذم١ص ٌٗ لرً ِّٛذ جالٔغالق؟- 

 اإلظشاءاخ

 ىشـ أعثٍس العطخشجؼ جٌّْي١حش: 
 فٟ أٞ عحّس ٠فطف جٌّطكف أذٛذٗ؟ ً٘ ٠فطف وً ٠َٛ فٟ ٔفظ جٌطٛل١ص؟

 فٟ أٞ عحّس ٠غٍك؟ ً٘ ٠غٍك فٟ ٔفظ جٌطٛل١ص؟
 ِحرج ضْٕٟ جٌّالقَس جٌّغؿٍس أعفً جٌؿذٚي؟ ٌّحرج؟

  ٟجٌركع ّٓ ّذد جٌغحّحش ذقٛسز فشد٠س أٚ غٕحت١س ٚذحالّطّحد ٍّٝ سعُ خي
 .ضغ١ٙال ٌٍكغحخ

 
 وُ عحّس ٠فطف ٠َٛ جألسذْحء؟ وُ عحّس ٠فطف ٠َٛ جٌؿّْس؟

 ٞجالعطْحٔس ذحٌّخيو جٌغحذك أٚ جٌطذس٠د ٍّٝ جٌكغحخ جٌّْٛد: 
 :اٌّذج اٌّغٍٛتح=  ٚلد اٌغٍك –ٚلد اٌفرػ 

17:30 – 10:30 = 7 

20:00 – 14:00 = 6 

 جٌركع ّٓ أىٛي ِذز ذا٠ؿحد وً جٌّذد ِٚمحسٔطٙح 
  ٍّٝ ًٚ٘زج جٌٛلص لش٠د ِٓ ٚلص جٌغٍك ٌرْل جأل٠ح16:15َسجتذ ٚف ، 

 17:00وُ ضىْٛ جٌغحّس لرً ِِٕ جٌضٚجس؟ 
 45 = 16:15 – 17:00وُ جٌّذز جٌطٟ ذم١ص ٌشجتذ قطٝ ٠ذخً جٌّطكف؟

 ٠ّىٓ قغحخ ٘زٖ جٌّذز ذرغحىس ِٓ خالي جٌؾش٠و أٚ جٌغحّس جٌكحتي١س 
: اٌؽٛطٍح ٚاٌرأعٍظ

 ٠طٛفً جٌؿ١ِّ ئٌٝ ئؾشجء ١ٍّّحش ٍّٝ ِمحد٠ش ِذد ٚ ِمحسٔطٙح 
 : ِشؼٍح االٔعاص

  دل١مس105 ٚٚفٍص ئٌٝ جٌكذ٠مس ذْذِح لنص 9غحدسش جٌْحتٍس ٍّٝ جٌغحّس . 1
 11h15 – 9h15 – 10h45 – 11h30 – 10h15: جخطش ضٛل١ص جٌٛفٛي جٌقك١ف

 19h42 ٚضغشخ ٍّٝ 5h2ضؾشق جٌؾّظ ٍّٝ . 2
 وُ ٠رٍغ ىٛي جٌٕٙحس؟

ذؼٍّد  
جٌذل١مس أٚ )إلؾشجء ١ٍّّحش ٍّٝ ِمحد٠ش ِذد أٚ ِمحسٔطٙح، ٔرذأ ذطك٠ٍٛٙح ئٌٝ ٔفظ جٌٛقذز 

 .غُ ٕٔؿض ج١ٌٍّْحش أٚ جٌّمحسٔس (جٌغحّس

ِشؼٍح 
تٕاء 

 اٌرؼٍّاخ

٠ٕؿض جٌطّحس٠ٓ 
فشد٠ح 

.  فٟ جٌكقس جٌػح١ٔس74قً جٌطّحس٠ٓ ؿ : اٌرّشْ
 قذد ٚقٛي وً ٚلص ِٓ جألٚلحش ج٢ض١س. 1
 قٛي ئٌٝ جٌغحّحش غُ ئٌٝ جٌذلحتك جألصِٕس جٌّْيحز. 2
 جوطد جٌٛقذز جٌّٕحعرس.3

اٌرذسٌة 
 ٚ

 االعرصّاس

  ضخقـ جٌكقس جٌػح١ٔس ٌكً جٌطّحس٠ٓ ٍّٝ دفطش جألٔؾيس: ِالقَس



  12اٌذسط  ؼفً ٔٙاٌح اٌغٕح: اٌّمغغ اٌشاتغ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
 جألّذجد ٚجٌكغحخاٌٍّذاْ 
 جٌطؿ١ِّ: جٌمغّس إٌشاط 

  د90اٌّذج 
 2 ٚ 1اٌؽظح 

جٌغرٛسز ،جٌىطحخ جٌّذسعٟ ،  اٌٛعائً
 جألٌٛجـ ،ِح ٠شجٖ جٌٍُّْ ِٕحعرح

 
اٌٙذف 

 اٌرؼًٍّ
 ٠محسخ ِفَٙٛ جٌمغّس ِغطّْال جٌطؿ١ِّ

اٌىفاءج 
اٌخراٍِح 

٠كً ِؾىالش ذطؿ١ٕذ ِْحسف ِطٍْمس ذحألّذجد جٌير١ْ١س 
 .، ٚذط١ٍٛف ١ٍّّحش جألسذ100000ِجألفغش ِٓ 

٠القٌ ٠ٚىطؾف، ٠طكمك ِٓ فكس جٌٕطحتؽ ٠ٚقحدق اٌمٍُ 
١ٍّٙح، ٠غطًّْ جٌطش١ِض جٌْحٌّٟ 

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ

٠كذد ّٕحفش 
ِططح١ٌس َِّٕس 

ذْذ ِْشفس 
 جألعحط

اٌؽغاب اٌزًٕ٘ 

 ِح ٠كذدٖ ّذد ِٓ جٔياللح ضقحّذ٠ح جٌْذ ضال١ِزٖ ِٓ ضٕحص١ٌح ٠ٚيٍد أٚ ضقحّذ٠ح ٠ْذ 
 000 ، 10 000 جٌْذ ذمحّذز جٌْذ ِػً ِٕطَّس ذخيٛز 99 999ئٌٝ 10 000 ذ١ٓ
 .ِخطٍفس ّذ ٚلحّذز ِٕطَّس ذخيٛز ضٕحص١ٌح جٌْذ ئٌٝ غُ ٠ٕطمً غ١ش٘ح، أٚ ، 10

ِشؼٍح 
 االٔغالق

٠مشأ جٌٛم١ْس 
٠ٚفُٙ ِفشدجضٙح 

 
 
 

٠طْشف ٍّٝ 
ِخطٍف ىشق قً 

ِؾىٍس ِح 
 
 
 
 

٠خيو ٍّّٗ 
٠ٚمغّٗ ئٌٝ 

 ؾضت١حش 
 
 
 

٠كٛي ١ٍّّس 
جٌمغُ ئٌٝ ؾِّ 

 ِطىشس
 
 
 

٠شذو ذ١ٓ جٌمغّس 
 ١ٍّّٚس جٌنشخ

 
 
 

٠ؿغذ ِْحسفٗ 
 ذيش٠مس فك١كس

: ِشؼٍح اٌرؽفٍض

  ِ10+10+10+10+10   12+12+12: ِيحٌرس جٌطال١ِز ذكغحخ جٌّؿح١ِ  
أورشف فمشج 

  ذْذ ئّحدز وطحذطٙح ٍّٝ جٌغرٛسز 114جٌّكذدز فٟ ففكس ؽشـ ٔـ جٌٛم١ْس 
 ٚضّػ١ً جٌؾىً

 وطحذح فٟ سفٛف ذك١ع ٠نِ فٟ وً 48أسجد ِىطرٟ أْ ٠شضد 
  وطد، فّح ٘ٛ ّذد جٌشفٛف جٌطٟ ع١غطٍّْٙح جٌّىطرٟ؟8سف 

 وطحذح، فّح ٘ٛ ّذد جٌشفٛف جٌطٟ 64ئرج وحْ ٌذٜ جٌّىطرٟ 
 ٠كطحؾٙح ٌطشض١د ٘زٖ جٌىطد؟

  وطحذح؟85ِح ٘ٛ ّذد جٌشفٛف جٌالصِس ٌطشض١د 
  وُ وطحذح ع١نِ فٟ جٌشف جألخ١ش؟

 ضُ ضغ١١ش جألّذجد ٚضرغ١يٙح فٟ أٚي دسط ٌّفَٙٛ جٌمغّس!!! 
 اإلظشاءاخ

 ٠ركع ّٓ قً جٌّؾىٍس ذْذ ئ٠ؿحد جٌطخي١و جٌّٕحعد ٚال ٠ؾطشه ضق١ّّح ٚجقذج. 
 8وُ ع١نِ فٟ جٌشف جألٚي؟  -
 ؟ (...جٌػحٌع، جٌشجذِ)ٚفٟ جٌشف جٌػحٟٔ  -
 ؟...وُ ٠ق١ش ِؿُّٛ جٌىطد جٌّشضرس ذْذ سف١ٓ؟ ذْذ غالغس؟ ذْذ أسذْس -
 ِحرج ٠كذظ؟ ٠ٕطٟٙ ّذد جٌىطد -
 6وُ سفح جعطٍضَ جألِش؟  -

  8ّشك جٌطخي١و ج٢ضٟ ٚضٛم١ف فىشز ئمحفس 
 : ذْذ وً ١ٍّّس8فٟ وً ١ٍّّس أٚ ئٔمحؿ 

  ُ6 ٚمْٕح٘ح؟ 8ذْذ ِؾح٘ذز جٌطخي١و؟ و 
 ِشجش

  8+8+8+8+8+8=48:  ِؿّّٛحش6 ٚؾذٔح جٌٕط١ؿس 8، 8 ٍّٝ 48ٌّح لغّٕح 
  ْ48=8*6جٌطٕر١ٗ ئٌٝ أ 
  8 ٍّٝ 85، غُ جٌْذد 8 ٍّٝ ٠64طُ جضرحُ ٔفظ جٌخيٛجش ٌطمغ١ُ جٌْذد 
 ً٘ جِطأل جٌشف جألخ١ش؟  -

 ذحعطّْحي جٌكً ئٌٝ ٌٍٛفٛي جٌّؿغذز ٚجٌخيٛجش جٌٍِّْٛحش ض١َُٕ ٠طيٍد 
 .جٌّطىشس ٚجٌيشـ جٌّطىشس ذحٌؿِّ ٠ْٕٝ جٌزٞ جٌْذدٞ جٌّغطم١ُ
 : ِشؼٍح االٔعاص

 ذ١نحش 10 ذ١نس فٟ ٍّد، ضغِ وً ٍّرس ٠50شضد جٌفالـ . 1
 :أوًّ ج١ٌٍّْس ٌطْشف ّذد جٌٍْد جٌّيٍٛذس

50=10+10+………  
  ففكس180جعطْحس أ١ِٓ وطحذح ِٓ جٌّىطرس، ٘زج جٌىطحخ ف١ٗ . 2

 ففكس، فىُ ٠ِٛح ٠ٍضِٗ ٌمشجءز وحًِ 25ئرج وحْ ٠مشأ وً ٠َٛ 
 جٌىطحخ؟

  وُ ففكس ٠مشأ٘ح فٟ ج١ٌَٛ جألخ١ش؟

ذؼٍّد  
وٟ ٔٛصُ و١ّس ِح ئٌٝ ققـ ِطغح٠ٚس ٔؿِّ ِمحد٠ش جٌكقـ قطٝ ٔطكقً ٍّٝ ِمذجس 

 .جٌى١ّس جٌّٛصّس

ِشؼٍح 
تٕاء 

 اٌرؼٍّاخ

٠ٕؿض جٌطّحس٠ٓ 
فشد٠ح 

.  فٟ جٌكقس جٌػح١ٔس75قً جٌطّحس٠ٓ ؿ : اٌرّشْ
 أٚؾذ ّذد جٌغٛس جٌطٟ سضٍطٙح ِٕٝ. 2 أقغد ققس وً ّحتٍس ِٓ جٌكٍٜٛ. 1

 قذد جٌخحٔس جٌقك١كس ٌٚٛٔٙح. أذكع

اٌرذسٌة 
 ٚ

 االعرصّاس

 ضخقـ جٌكقس جٌػح١ٔس ٌكً جٌطّحس٠ٓ ٍّٝ دفطش جألٔؾيس: ِالقَس
  



   2 األعثٛع 8اٌّمغغ  األعفاس ٚاٌشؼالخ  : اٌّمغغ اٌرؼًٍٍّ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
فُٙ جٌّٕيٛق  اٌٍّذاْ 

إٌض 
إٌّغٛق 

 سؼٍح إٌى وٍٍٕا 

 د45اٌّذج 
 1اٌؽظح 
ِشوثح 

اٌىفاءج 
٠شد جعطؿحذس ٌّح ٠غِّ، ٠طفحًّ ِِ جٌٕـ 

جٌّٕيٛق، ٠م١ُ ِنّْٛ جٌٕـ جٌّٕيٛق 

 
ِؤششاخ 

اٌىفاءج 
٠طقّشف ذى١ف١س ضذّي ٍّٝ ج٘طّحِٗ ٌّح ٠غِّ، 

٠كّذد ِٛمُٛ جٌغشد ّٕٚحفشٖ، ٠غطخذَ جٌشٚجذو 
جٌٍغ٠ٛس جٌّٕحعرس ٌٍغشد 

اٌىفاءج 
اٌخراٍِح 

٠فُٙ خيحذحش ِٕيٛلس ِٓ ِخطٍف جألّٔحه ٠ٚشوض 
ٍّٝ جٌّٕو جٌغشدٞ ٠ٚطؿحٚخ ِْٙح 

٠ْطض ذٍغطٗ جٌْشذ١س، ٠طكٍٝ ذشٚـ جٌطْحْٚ ٚجٌطنحِٓ اٌمٍُ 
ٚجًٌّْ جٌؿّحّٟ 

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ

٠غطِّ 

ٌٍٛم١ْس 
٠ٚؿ١د ّٓ 

 جألعثٍس 

 .  ِٕٚحلؾطٙح ِٓ ىشف جٌطال١ِز56 ّشك جٌٛم١ْس جالٔيالل١س ٌٍّميِ د١ًٌ جٌىطحخ ؿ :اٌغٍـاق

 .ِِ جٌطشو١ض ٍّٝ جٌّّٙس جٌػح١ٔس
 .٠ٛفش جٌغفش ٌإلٔغحْ فشفس جٌطْشف ٍّٝ غمحفحش جٌؾْٛخ

 .ضقٛسجش جٌّط١ٍّْٓ: اٌغٕذ

  و١ف ٠ىْٛ رٌه؟:اٌرؼٍٍّح

ِشؼٍح 

 االٔغالق

٠غطِّ ئٌٝ 
جٌٕـ ٠ٚرذٞ 

ج٘طّحِح 
 
 
 
 
 
 

٠ؿ١د ذؿًّ 
ذغ١يس 
ضطشؾُ 

جٌّْٕٝ جٌْحَ 
 ٌٍٕـ

 
 
 

 
١ْ٠ذ ذٕحء 

أقذجظ جٌٕـ 
جٌّٕيٛق 
٠غطخٍـ 

جٌم١ُ ٠ًّْٚ 
 ذٙح

 : فُٙ إٌّغٛق

  جٌطٛجفً جٌرقشٞ ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ ِط١ٍّْٗ ِِ ِٓ ىشف جٌٍُّْ  (سقٍس ئٌٝ و١ٕ١ح)لشجء جٌٕـ جٌّٕيٛق
. جالعطْحٔس ذحألدجء جٌكظ قشوٟ ٚجٌمشجتٓ جٌٍغ٠ٛسخ

 :إٌض إٌّغٛق

ٚئرج ذقٛش ٠أضٟ ِٓ جألٍّٝ ئٔٗ فذ٠مٗ , وحْ أ١ِٓ ٠ٍْد ضكص جٌؾؿشز 
فغأٌٗ ,ٌمذ ذغو ؾٕحق١ٗ ويحتشز مخّس ٚٔضي ذ١ٓ لذ١ِٗ , جٌٕغش 

, عأقٍّه ئٌٝ ذٍذ ئفش٠مٟ )ئٌٝ أ٠ٓ جٌشقٍس ٘زٖ جٌّشز؟ : ج١ِٓ

لحٌٙح ٚ٘ٛ  (ؽّغٗ عحىْس ٚىمغٗ دجفٟء ئْ ّشفطٗ أّي١ه ِح ضش٠ذ
فمفض فٛلٗ أ١ِٓ غُ قٍك ذٗ فٟ , غُ قٕٝ ٍٙشٖ ل١ٍال  , ٠رطغُ 

 .جٌغّحء جٌْح١ٌس
جٌرشجسٞ ٚجٌرك١شجش ٚجٌطالي , فشأٜ ِٕحٍش خالذس , خفل أ١ِٓ ذقشٖ 

جألعٛد ٚجٌّٕٛس : ٚجٌغٙٛي ٚؽح٘ذ  ٚجقس ذش٠س ضْؽ ذأٔٛجُ جٌك١ٛجٔحش

ٚ أخز  ٠شجلد ....ٚجٌف١ٍس ٚجٌَرحء ٚقّش جٌٛقؼ ٟٚ٘ ضؿٛخ جألسجمٟ
فٍُ ٠غرك ٌٗ أْ سآ٘ح ّٓ وػد ٚٚ ٕ٘ح فحـ أ١ِٓ , ضكشوحضٙح فٟ ؽغف 

ِحرج ّشفص ٠حٌٚذ؟ ً٘ ضكًّ خش٠يس فٟ )! ٌمذ ّشفطٙح, ٌمذ ّشفطٙح,أٔضٌٕٟ ِٓ فنٍه : فٟ  جٌٕغش  لحتال
 .ٌمذ ٚفٍٕح ئٌٝ و١ٕ١ح ذالد جٌّحعحٞ ٚلّحػ جٌغحِٛذح جٌّضسوؼ ذحألٌٛجْ جٌرذ٠ْس (!سأعه؟

: أعرّغ ٚأظٍة

 ّذد جٌؾخق١حش جٌرؾش٠س ٚجٌك١ٛج١ٔس فٟ جٌٕـ؟  - ٘حش ّٕٛجٔح ٌٍٕـ؟ - ُّ ٠طكذظ جٌٕـ؟  -
 ضؿضتس جٌٕـ جٌّٕيٛق لشجءز ٚئؾحذس ّٓ جألعثٍس: 

 ِٓ ٘ٛ فذ٠ك أ١ِٓ؟ -
 و١ف ٠غحفشجْ؟ أ٠ٓ ٠مِ جٌّىحْ جٌزٞ ع١شقالْ ئ١ٌٗ؟ -
 ئفش٠م١ح ً٘ ٟ٘ ِذ٠ٕس أٚ ذٍذ أٚ لحسز ؟ -
 و١ف وحٔص جٌّٕحٍش جٌطٟ سآ٘ح أ١ِٓ؟  -
 .عُ جألؽ١حء جٌطٟ ؽح٘ذ٘ح -
 ِح ٟ٘ جٌك١ٛجٔحش جٌطٟ عّْطٙح فٟ جٌٕـ؟أ٠ٓ ض١ْؼ؟ -
  جٌغخش٠س – جٌذ٘ؾس –جإلّؿحخ : - ً٘ ضكًّ خش٠يس فٟ سأعه ١ٌْرش ّٓ:لحي جٌٕغش أل١ِٓ -
 ِح جعُ جٌمرحتً جٌطٟ ضغىٓ و١ٕ١ح؟ -
 ِح جعُ جٌمّحػ جٌّضسوؼ جٌزٞ ضقْٕٗ جٌٕغحء جٌى١ٕ١حش ٠ذ٠ٚح؟ -
ِِ ؽخـ ور١ش  (جٌّحعحٞ)ٚ (جٌّك١ّحش جٌك١ٛج١ٔس فٟ و١ٕ١ح)جذكع ّٓ ٍِِْٛحش أخشٜ ّٓ  -

 .ّرش جالٔطش١ٔص
 :أػثش ػٓ اٌّشٙذ

 ِح ٟ٘ جٌك١ٛجٔحش جٌَح٘شز فٟ جٌّؾٙذ؟ ِح سأ٠ه فٟ جٌّٕحٍش جٌّٛؾٛدز فٟ و١ٕ١ح؟ -
 ً٘ أّؿرطه؟ ً٘ ضّٕٝ ص٠حسز و١ٕ١ح؟ ٌّحرج؟ -

 :اعرشظاع اٌّؼٍِٛاخ

 ٌٍُّْئّحدز جٌٕـ جٌّٕيٛق ِٓ لرً ذْل جٌطال١ِز ِِ ضٛؾ١ٗ ٚضقك١ف ِٓ ج 
 :اعرخالص اٌمٍُ ِٓ إٌض

  ُذيشـ أعثٍس ضٛؾ١ٙ١س ٠طٛفً جٌطال١ِز ئٌٝ جٌم١  

 ذضخش تّٕظش خالتح ِٚؽٍّاخ ؼٍٛأٍح سائؼح أذّٕى صٌاسذٙا وٍٍٕا اٌّغّاج تٍذ اٌّاعاي 

 ألعرّرغ تٙزا اٌثٍذ اٌشائغ 

ِشؼٍح تٕاء 

 اٌرؼٍّاخ

٠غطزوش 
أقذجظ جٌٕـ 

٠ٚؿ١د ذؿًّ 
 ذغ١يس

  92إٔعاص إٌشاط  أذزوش ٚأظٍة دفرش األٔشغح ص  

 

اٌرذسٌة 
 ٚاالعرصّاس 

  



   2 األعثٛع 8اٌّمغغ  األعفاس ٚاٌشؼالخ  : اٌّمغغ اٌرؼًٍٍّ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
 (أعطًّْ جٌق١غ)ضْر١ش ؽفٛٞ اٌٍّذاْ 

 إْ اٌششعٍح  اٌظٍغ 

د 45اٌّذج 
 2اٌؽظح 
ِشوثح 

اٌىفاءج 
٠طٛجفً ِِ جٌغ١ش، ٠فُٙ قذ٠ػٗ 

 
ِؤششاخ 

اٌىفاءج 
٠غطخذَ جٌمشجتٓ جٌّٕحعرس ٌٍغشد، ٠ّْرش ّٓ سأ٠ٗ 

جٌؾخقٟ 
اٌىفاءج 

اٌخراٍِح 
٠غشُد قذغح جٔياللح ِٓ عٕذجش ِطّٕٛس فٟ ٚم١ْحش 

ضٛجف١ٍس دجٌس 
٠ْطض ذٍغطٗ، ٠طكٍٝ ذشٚـ جٌطْحْٚ ٚجٌطنحِٓ ٚجًٌّْ اٌمٍُ 

جٌؿّحّٟ، ٠شود والِح ٠طالءَ ِِ ٚم١ْس جٌطٛجفً 

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ

٠طزوش جٌٕـ 
جٌّٕيٛق ٠ٚؿ١د 

 .ّٓ جألعثٍس

  (سقٍس ئٌٝ و١ٕ١ح)جٌْٛدز ئٌٝ جٌٕـ جٌّٕيٛق. 
 ٠يشـ جٌٍُّْ أعثٍس قٛي جٌّْٕٝ جٌْحَ ٌٍٕـ جٌّٕيٛق. 

 ِح ٟ٘ جٌرٍذ جٌطٟ صجس٘ح أ١ِٓ؟  أ٠ٓ ضمِ؟ -

ِشؼٍح 
 االٔغالق

 ٠ؿ١د ّٓ جألعثٍس
 
 
 

٠ىطؾف جٌق١غ 
٠ٍٚٛفٙح فٟ ؾًّ 

 ضحِس جٌّْٕٝ
 
 
 
 
 

٠ْرش ّٓ جٌّؾح٘ذ 
 ٍِٛفح ِح ضٍّْٗ

 
٠ْرش ٍِٛفح جٌق١غ 
فٟ ؾًّ ضحِس 

 جٌّْٕٝ

 اٌّشؼٍح األٌٚى 

 ذٕحء جٌؿًّ جٌّكط٠ٛس ٍّٝ جٌق١غ جٌّغطٙذفس ذيشـ جألعثٍس 
 .أسجد جٌٕغش قًّ أ١ِٓ ئٌٝ ذٍذ ئفش٠مٟ -
 ِحرج جؽطشه ١ٍّٗ؟ -

  ٟؽّغٗ عحىْس ٚىمغٗ دجفة, عأقٍّه ئٌٝ ذٍذ ئفش٠م. 

 ْ  . ّشفطٗ أّي١ه ِح ضش٠ذإ

 وطحذس جٌؿًّ ٍّٝ جٌغرٛسز ٚضذجٚي جٌطال١ِز ٍّٝ لشجءضٙح  -
 : ِٕحلؾس جٌطال١ِز قٛي جٌق١غ جٌؿذ٠ذز ذيشـ جألعثٍس -

 ضشمٟ سذه فالضه  قحفَص ٍّٝ إْ  ِحرج ضمٛي ٌٗ .فذ٠مه ال ٠كحفٌ ٍّٝ فالضٗ -
 . صسش ذٍذضٕح ضرٙش ذؿّحٌٙحإْ ِحرج ضمٛي ٌٗ  .فذ٠مه ال ٠ْشف ذٍذضه -

 . ٌُ ضشمٟ ٚجٌذ٠ه ضغند سذهأْ ص١ٍِه ال ٠ي١ِ ٚجٌذ٠ٗ لذَ ٌٗ  ٔق١كس   -
  ٌُ ضٕمـ أوً جٌكٍٜٛ ضغٛط أعٕحٔه إْ جٔقكٗ . أخٛن جٌقغ١ش ٠ىػش أوً جٌكٍٜٛ -
 ًِّيحٌرس جٌّط١ٍّْٓ ذط١ٍٛف جٌق١غ فٟ ؾ. 
 أعرؼًّ اٌظٍغ: 

 

ِشؼٍح تٕاء 
 اٌرؼٍّاخ

٠طذسخ ٍّٝ 
جعطّْحي جٌق١غ 

فٟ ٚم١ْحش 
ِؾحذٙس 
 ٠ٚغطػّش٘ح

  92جٌْٛدز ئٌٝ دفطش جألٔؾيس ٚئٔؿحص جٌٕؾحه أعطًّْ جٌق١غ ؿ  

 

اٌرذسٌة 
 ٚ

 االعرصّاس

  



   2 األعثٛع 8اٌّمغغ  األعفاس ٚاٌشؼالخ  : اٌّمغغ اٌرؼًٍٍّ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
 (ئٔطحؼ ؽفٛٞ)ضْر١ش ؽفٛٞ اٌٍّذاْ 

اإلٔراض 
 اٌشفٛي 

 .سؼٍح عٍاؼٍح

د 45اٌّذج 
 3اٌؽظح 
ِشوثح 

اٌىفاءج 
 ٠طٛجفً ِِ جٌغ١ش ٠ٚفُٙ قذ٠ػٗ

 
ِؤششاخ 

اٌىفاءج 
٠غشد لقس جٔياللح ِٓ ِؾح٘ذ ِطٍْمس ذْحٌُ 

 .جالذطىحس
اٌىفاءج 

اٌخراٍِح 
٠غشُد قذغح جٔياللح ِٓ عٕذجش ِطّٕٛس فٟ 

 ٚم١ْحش ضٛجف١ٍس دجٌس
٠ركع ّٓ جٌٍِّْٛس ٠ٍٚٛفٙح فٟ جٌطْر١ش اٌمٍُ 

 جٌطْحًِ ٚقغٓ جٌؿٛجسدجخ آجٌؾفٛٞ، ٠طكٍٝ خ

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ

. ٠كغٓ جالعطّحُ
٠غطشؾِ أقذجظ 
 جٌٕـ جٌّٕيٛق 

 .صجس أ١ِٓ و١ٕ١ح ِِ فذ٠مٗ جٌٕغش: اٌغٍـاق
 جٌٕـ جٌّٕيٛق: اٌغٕـــذ
  ِح جٌزٞ أّؿد أ١ِٓ فٟ سقٍطٗ ئٌٝ و١ٕ١ح؟ :اٌرؼٍٍّح

ِشؼٍح 
 االٔغالق

٠ْرش ِْطّذج ٍّٝ 
جٌّؾح٘ذ 
ٚجألعثٍس 

 .ِغطّْال جٌق١غ

 :اٌرؼٍٍّح
, فحخطشش ِذ٠ٕس جٌؿضجتش جٌْحفّس . ٚىٍد ِٕه أْ ضخطحس ِىحٔح ضش٠ذ جٌغفش ئ١ٌٗ, ٍٙش ٌه ٔغش ٠ِٛح 

 .ٚجٌرٍذ جٌؾم١ك ضٛٔظ
 .ضكذظ ّٓ ٘زج جٌغفش ٍِٛفح ئْ جٌؾشى١س

 ِحرج ضؾح٘ذ فٟ جٌقٛسز؟  -
 ألٞ ِذ٠ٕس ٠شِض ٘زج جٌٍُّْ؟ -
 ً٘ عرك أْ صسضٙح؟ ِِ ِٓ؟ ِطٝ وحْ رٌه؟ -
ِح ٟ٘ جٌّْحٌُ جألخشٜ جٌطٟ ض١ّض جٌؿضجتش  -

 جٌْحفّس؟
 ً٘ صسضٙح فٟ سقٍطه ئ١ٌٙح؟ -
 ِح جٌزٞ أّؿره فٟ جٌؿضجتش جٌْحفّس؟  -
 روش ذذج٠س جٌمقس ٚجٌّؾىٍس ٚجٌطكذظ ّٓ سقٍس  دجخً جٌٛىٓ فٟ فمشز ؽحٍِس: 

فٟ ٠َٛ ِٓ جأل٠حَ ىٍد ِٕٟ فذ٠مٟ جٌٕغش أْ أخطحس ِذ٠ٕس ِٓ ِذْ ٚىٕٟ 
 .فْذش ٍّٝ ٍٙشٖ ٚجٔياللٕح, ٌض٠حسضٙح فحخطشش دْٚ ضشدد ّحفّس ذٍذٞ 

 فكٍمٕح ّح١ٌح فٛق جٌْحفّس فارج ذّمحَ جٌؾ١ٙذ  سِض ضنك١س ؽٙذجتٕح ٠رذٚ ؽحِخح 
ٚ٘زٖ ِٕطضٖ جٌقحذالش ٚ٘زٖ , ٚ٘زج ذكش أصسق , ٚ ضكطٗ ؾٕس ئٔٙح قذ٠مس جٌكحِس 

 . فّح أقٍٝ ذٍذٞ ٚأؾًّ ّحفّطٗ........ّّحسجش ؽحِخس

 ِحرج ضؾح٘ذ فٟ جٌقٛس؟ -
 ً٘ عرك ٌه أْ صسش ضٛٔظ؟ -
 ٌّحرج جخطشش ضٛٔظ؟ -
 ِح جٌزٞ أّؿره ف١ٙح؟  -
  ً٘ جعطٍّْص ؾٛجص جٌغفش ٌٍز٘حخ ئ١ٌٙح؟ -
 ٌّحرج؟ -
ً٘ ضفنً جٌغ١حقس دجخً أَ خحسؼ جٌٛىٓ؟  -

   ٌّحرج؟

 جٌطكذظ ّٓ جٌشقٍس خحسؼ جٌٛىٓ   فٟ فمشز ؽحٍِس:  

ِح سأ٠ه فٟ ص٠حسز :  ٚ ذْذ٘ح لحي ٌٟ فذ٠مٟ جٌٕغش أ٠ٓ ضش٠ذ جٌز٘حخ فمٍص ٌٗ
فحعطّطْٕح ذؿّحي ٘زج جٌرٍذ جٌغ١حقٟ ٚ ضٛٔظ جٌؾم١مس ٘زج جٌرٍذ جٌّن١حف فحٔيٍمٕح 

 .ئٔٙح سقٍس ِّطْس قمح....... ِكحفَطُٙ ّٓ فٕحّطُٙ جٌطم١ٍذ٠س

 إْ:  ٚ ّٕذ جفطشجلٕح لحي  ٌٟ فذ٠مٟ جٌٕغش أ٠ٓ ضش٠ذ أْ ٔز٘د جٌّشز جٌّمرٍس فمٍص ٌٗ

 .......عحفشٔح ِشز أخشٜ عأخطحس  فكشجء ٚىٕٟ
 

هشدلت بناء 

 الخعلواث

 ضم٠ُٛ جٌطْر١ش

  ٗذٕحء فمشز ِٓ ذْذ دِؽ جٌطْر١ش٠ٓ جٌغحذم١ٓ ٚضذجٌٚٙح ِح ذ١ٓ جٌطال١ِز، ضكص ضٛؾ١
 : ٚضقك١ف ِٓ جٌٍُّْ

فٟ ٠َٛ ِٓ جأل٠حَ ىٍد ِٕٟ فذ٠مٟ جٌٕغش أْ أخطحس ِذ٠ٕس ِٓ ِذْ ٚىٕٟ ٌض٠حسضٙح 
 .فْذش ٍّٝ ٍٙشٖ ٚجٔياللٕح, فحخطشش دْٚ ضشدد ّحفّس ذٍذٞ 

 فكٍمٕح ّح١ٌح فٛق جٌْحفّس فارج ذّمحَ جٌؾ١ٙذ  سِض ضنك١س ؽٙذجتٕح ٠رذٚ ؽحِخح 
ٚ٘زٖ ِٕطضٖ جٌقحذالش ٚ٘زٖ ّّحسجش , ٚ٘زج ذكش أصسق , ٚ ضكطٗ ؾٕس ئٔٙح قذ٠مس جٌكحِس 

 .فّح أقٍٝ ذٍذٞ ٚأؾًّ ّحفّطٗ........ؽحِخس
ِح سأ٠ه فٟ ص٠حسز ضٛٔظ :  ٚ ذْذ٘ح لحي ٌٟ فذ٠مٟ جٌٕغش أ٠ٓ ضش٠ذ جٌز٘حخ فمٍص ٌٗ

فحعطّطْٕح ذؿّحي ٘زج جٌرٍذ جٌغ١حقٟ ٚ ِكحفَطُٙ جٌؾم١مس ٘زج جٌرٍذ جٌّن١حف فحٔيٍمٕح 

 .ئٔٙح سقٍس ِّطْس قمح....... ّٓ فٕحّطُٙ جٌطم١ٍذ٠س
 عحفشٔح إْ:  ٚ ّٕذ جفطشجلٕح لحي  ٌٟ فذ٠مٟ جٌٕغش أ٠ٓ ضش٠ذ أْ ٔز٘د جٌّشز جٌّمرٍس فمٍص ٌٗ

 .......ِشز أخشٜ عأخطحس  فكشجء ٚىٕٟ

اٌرذسٌة 
 ٚاالعرصّاس

  



   2 األعثٛع 8اٌّمغغ  األعفاس ٚاٌشؼالخ  : اٌّمغغ اٌرؼًٍٍّ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
  ٚجٌطْر١ش جٌىطحذٟفُٙ جٌّىطٛخاٌٍّذاْ 
 وطحذس+(ئغشجء+فُٙ+أدجء)لشجءز إٌشاط 

 . أوٛز
 د90اٌّذج 

 5 4ٚاٌؽظح 
ِشوثح 

اٌىفاءج 
٠فُٙ ِح ٠مشأ ١ْ٠ٚذ ذٕحء جٌٍِّْٛحش 

جٌٛجسدز فٟ جٌٕـ جٌّىطٛخ ٠ٚغطًّْ 
جٌٍِّْٛحش جٌٛجسدز فٟ جٌٕـ جٌّىطٛخ 

 
ِؤششاخ 

اٌىفاءج 
٠ٍطضَ ذمٛجّذ جٌمشجءز جٌقحِطس ٠ٚكطشَ ؽشٚه جٌمشجءز 

جٌؿٙش٠س، ٠كطشَ ّالِحش جٌٛلف ٠ْٚرش ّٓ فّٙٗ ٌّْحٟٔ 
 جٌٕـ جٌغشدٞ ٠ٚكطشَ ؽشٚه جٌْشك

اٌىفاءج 
اٌخراٍِح 

٠غطًّْ جٌمشجتٓ جٌٍغ٠ٛس ٚجٌغ١ش ٌغ٠ٛس ٌفُٙ ِْحٟٔ 
جٌىٍّحش جٌؿذ٠ذز، ٠ىطد جٌكشٚف وطحذس ِٕحعرس ِٓ 

 ق١ع جٌؾىً 
٠ّٕٟ ل١ّٗ جٌخٍم١س ٚجٌذ١ٕ٠س ٚجٌّذ١ٔس جٌّغطّذز ِٓ اٌمٍُ 

 .ِىٛٔحش ج٠ٌٛٙس جٌٛى١ٕس

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ
٠كغٓ جالعطّحُ 

٠ٚؿ١د ّٓ 
 .جٌغإجي

 . صجس أ١ِٓ ِِ فذ٠مٗ جٌٕغش و١ٕ١ح   : اٌغٍاق
 .جٌٕـ جٌّٕيٛق: اٌغٕذ

 ً٘ ّشف أ١ِٓ و١ٕ١ح؟   و١ف ّشفٙح؟ : اٌرؼٍٍّح

ِشؼٍح 
 االٔغالق

 ٠ْرش ّٓ جٌقٛس
 
 

٠ٍطضَ ذمٛجّذ 
 جٌمشجءز جٌقحِطس

 
 

٠ىطؾف 
جٌؾخق١حش ٠ْٚرش 

 ّٕٙح
 
 

٠غطِّ ٠ٚرذٞ 
 ج٘طّحِح

 
 

٠كطشَ ؽشٚه 
 جٌمشجءز جٌؿٙش٠س

 
 
 

٠ٚمشأ لشجءز 
ع١ٍّس 

 ِغطشعٍس
 
 

٠ٍٛف جٌىٍّحش 
 جٌؿذ٠ذز فٟ ؾًّ

 
٠ؿ١د ّٓ 

 جألعثٍس
 

 ٠طْشف ٍّٝ 
ففحش ذْل 

 جألؽ١حء 

  ِٚالقَس جٌقٛسز جٌّقحقرس ٌٍٕـ133فطف جٌىطحخ ؿ  
 ِحرج ضؾح٘ذ فٟ جٌقٛسز؟  -
 ِٓ ٟ٘ جٌؾخق١حش جٌَح٘شز فٟ جٌقٛسز؟  -
 ِٓ أٞ ذٍذ ٘زٖ جٌقٛسز؟ و١ف ّشفص  رٌه؟ -
 ضغؿ١ً ضٛلْحش جٌطال١ِز ّٓ ِٛمُٛ جٌٕـ 
 ضشن فغكس ٌٍطال١ِز ٌٍمشجءز جٌقحِطس. 

  .عُ ؽخق١حش جٌمقس -
 أ٠ٓ ؾشش أقذجظ ٘زٖ جٌمقس؟  -
  ٌٍُّْلشجءز جٌٕـ لشجءز ّٔٛرؾ١س ِٓ ىشف ج

 ِغطّْال جإل٠كحء ٌطمش٠د جٌّْٕٝ
 ٠رذأ ذحٌّطّى١ٕٓ قطٝ ال ٠ذفِ )فمشز /ِيحٌرس جٌطال١ِز ذحٌطذجٚي ٍّٝ جٌمشجءز، فمشز

 (جٌّطأخش٠ٓ ئٌٝ جسضىحخ جألخيحء
  ضز١ًٌ جٌقْٛذحش أغٕحء جٌمشجءز ٚؽشـ جٌّفشدجش جٌؿذ٠ذز 

 ششؼٙا  اٌىٍّح  ششؼٙا اٌىٍّح
 فقٛؿ ِٓ جٌكؿحسز ضَُٕ فٟ خ١و ّمٛد جٌخشص  فٛش جٌطٛؾِ أ١ٕٔح

 ٠شضْذ ٠ٚشضْؼ خٛفح  ٠شضؿف   جٌغ١ٕس ضشذطٙح جٌخقرس 

 .فٛش جٌك١ٛجْ جٌغ١ٌٍ صِؿشز   َٔش ذطّْٓ  قذق 

 :ؾذ ٌىً وٍّس مذ٘ح فٟ جٌٕـ  -
  (جٌخقرس) جٌرٛس – (فخٛس) ٠خؿً – (جٌطمو) سِٝ – (ِغطم١ّس)ِٕك١ٕس  -
 ِٕحلؾس جٌطال١ِز ّٓ فكٜٛ جٌٕـ ٚجٌّْٕٝ جٌَح٘شٞ ٌٗ ذحألعثٍس جٌّٕحعرس. 

 134ؿ  (ألشأ ٚأفُٙ) ِشجفمس ٌٍٕـجألعثٍس. 
 .ِح جٌزٞ ١ّ٠ض و١ٕ١ح؟ عُ ذْل جٌك١ٛجٔحش  جٌطٟ ض١ْؼ ف١ٙح -
 ِٓ ٘ٛ ذيً جٌمقس؟ وُ ٠رٍغ ِٓ جٌّْش؟ -
 ٌّحرج ٠ْطرش ٘زج ج١ٌَٛ ُِٙ ذحٌٕغرس ألٚوٛظ؟ -
 ئٌٝ أ٠ٓ ضٛؾٗ أٚوٛظ ِِٚ ِٓ؟ ِٓ عحس فٟ جٌّمذِس؟ ِٓ ضرْٗ؟ -
 و١ف وحٔص أَ أٚوٛظ؟ ذّح أّؿد أوٛظ فٟ جٌغٛق؟  -
 ِحرج جؽطشٜ جٌؿذ ألٚوٛظ؟ ِِ ِٓ ّحد أٚوٛظ ئٌٝ جٌّٕضي؟ -
 ِٓ ٚؾذ فٟ ىش٠مٗ؟ ِحرج قذظ ألٚوٛظ؟ ً٘ ٔؿف فٟ قّح٠س ْٔؿطٗ؟   -

 :أششي ٌغرً

 

ِشؼٍح تٕاء 
 اٌرؼٍّاخ

 

٠ٕغخ جٌفمشز 
ِكطشِح سعُ 

 جٌكشف
 

٠ٕؿض جٌٕؾحه 
 .ٍِٛفح ِح جوطغرٗ

  93ئٔؿحص جٌٕؾحه أفُٙ ٚأؾ١د وشجط جٌٕؾحىحش ؿ  
 فٟ ّذز ِٛجمِ ٚٔغخ جٌفمشز جألٌٚٝ أٚ فمشز ِخطحسز ِٓ لرً جٌٍُّْ(ن)وطحذس قشف 

 

اٌرذسٌة 
 ٚاالعرصّاس

  



   2 األعثٛع 8اٌّمغغ  األعفاس ٚاٌشؼالخ  : اٌّمغغ اٌرؼًٍٍّ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
فُٙ جٌّىطٛخ اٌٍّذاْ 
ٔك٠ٛس   ضشجو١د+(ضّْك فٟ جٌٕـ)لشجءزإٌشاط 

 . ِشاظؼح اٌظٛا٘ش إٌؽٌٛح+ أوٛز 
 د90اٌّذج 

 7 6ٚاٌؽظح 
ِشوثح 

اٌىفاءج 
٠فُٙ ِح ٠مشأ ١ْ٠ٚذ ذٕحء جٌٍِّْٛس جٌٛجسدز فٟ جٌٕـ 

 ٠طكىُ فٟ ِغط٠ٛحش جٌٍغس جٌىطحذ١سٚجٌّىطٛخ، 

 
ِؤششاخ 

اٌىفاءج 
٠ْرش ّٓ فّٙٗ ٌّْحٟٔ جٌٕـ ٠ٚغطػّشٖ 
فٟ جوطغحخ جٌَٛج٘ش جٌٍغ٠ٛس جٌّخطٍفس 

اٌىفاءج 
اٌخراٍِح 

٠غطزوش جٌَح٘ش جٌٕك٠ٛس ٠طّْك فٟ جٌفُٙ، 
 .جٌّذسٚعس ٠ٍٚٛفٙح

٠ّٕٟ ل١ّٗ جٌخٍم١س ٚجٌذ١ٕ٠س ٚجٌّذ١ٔس اٌمٍُ 
 جٌّغطّذز ِٓ ِىٛٔحش ج٠ٌٛٙس جٌٛى١ٕس

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ

٠ؿ١د ؽف٠ٛح ّٓ 
 .جألعثٍس

 جٌْٛدز ئٌٝ جٌٕـ جٌّمشٚء ٚىشـ أعثٍس قٛي جٌّْٕٝ جٌَح٘شٞ ٌٍٕـ .
 ِح ٟ٘ جٌّذ٠ٕس جٌطٟ لقذ٘ح جٌىحضد ؟  ذّح ٚففٙح جٌىحضد؟ -

ِشؼٍح 
 االٔغالق

 
 

٠غطِّ ٠ٚرذٞ 
 ج٘طّحِح

 
 
 

٠مشأ فمشجش ِٓ 
جٌٕـ لشجءز 
فك١كس 

 
 
 

ؾ١د ّٓ خ
جألعثٍس 

 
 
 

٠ٍٛف جٌىٍّحش 
جٌؿذ٠ذز فٟ ؾًّ 

 ضحِس جٌّْٕٝ
 
 
 

٠غطزوش جٌَٛج٘ش 
جٌٕك٠ٛس ٠ٍٚٛفٙح 

 .ض١ٍٛفح فك١كح
 
 

 

 (ذؼّك فً إٌض+أداءلشاءج )اٌّشؼٍح األٌٚى 
  ٠ْٛد جٌٍُّْ ئٌٝ جٌٕـ ٠ٚمشأٖ وحِال لشجءز ؾٙش٠س ِغطشعٍس
 (ضؿغ١ذ جأل٘ذجف جٌكظ قشو١س) ِٓ ىشف جٌّط١ٍّْٓ ض١ٍٙح لشجءز ؾٙش٠س ِْرشز 
 ٠يشـ جٌٍُّْ أعثٍس جٌطّْك فٟ ِْٕٝ جٌٕـ .

 .جعطخشؼ ِٓ جٌٕـ ِح ٠ذي ٍّٝ رٌه, و١ٕ١ح ذٍذ ئفش٠مٟ  -

 ِح ٟ٘ جٌْاللحش جٌطٟ ضؿّْٕح ِِ ذم١س جألفحسلس؟ , جٌؿضجتش أ٠نح ذٍذ ئفش٠مٟ  -
 ًّؽشـ ذْل جٌىٍّحش جٌؿذ٠ذز ٚض١ٍٛفٙح فٟ ؾ. 

  (ِشاظؼح اٌظا٘ش إٌؽٌٛح)اٌّشؼٍح اٌصأٍح

  جٌؿًّ جٌّكط٠ٛس جٌَح٘شزجٌْٛدز ئٌٝ جٌٕـ جٌّمشٚء ٚىشـ أعثٍس ٘حدفس ٌرٕحء. 
 ِحرج عِّ أٚوٛظ ّٕذ ّٛدضٗ ئٌٝ جٌر١ص؟ ِحرج قذظ ٌٗ؟ -
ِحرج فًْ ٌّٛجؾٙس جٌنرِ؟ ِحرج قذظ ٌٍنرِ؟   -

 
  أعًٙ جٌْػٛس ٍّٝ فٕحدق ف١ٙحِا ٚ! أَٔف ؽٛجسّٙحِاأؾًّ ِذ٠ٕس دذٍٓ ِٚا ! 
  فذفس سجتْسٌاٌٙا, أٔص ِٓ جٌؿضجتش  ِٓ ! 
 ُؽْد لٛٞ لحِٚطُ قطٝ ىشدضُ جٌفشٔغ١١ٓ ِٓ أسمىٌُاٌى ِٓ  ! 

  جٌغرٛسزجٌؿًّوطحذس ٍّٝ . 
 لشجءز جٌفمشز ِٓ ىشف جٌٍُّْ ٚذْل جٌطال١ِز. 

  قشفح – فْال –جعّح : جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز -
 ِح ٟ٘ قشوس جٌفًْ جٌّحمٟ ٚجٌفًْ جٌّنحسُ؟ -
 .جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز فْال ِحم١ح ٚآخش ِنحسُ -
 ِح ٟ٘ قشٚف جٌؿش؟ ِٚح ٟ٘ قشٚف جٌشذو؟  -
 .جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز قشف ؾش ٚقشف سذو -
 ِح ٟ٘ أٔٛجُ جٌؿِّ؟ ذّح ٠ٕطٟٙ وً ِٓ ؾِّ جٌّزوش ٚؾِّ جٌّإٔع جٌغحٌُ؟  -
 ً٘ ٌؿِّ جٌطىغ١ش لحّذز؟  -
 . ٚئ٠ص ذّفشد٘ح, ٚذ١ٓ ّٔٛٗ . جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز ؾِّ -
 ف١ّح ضطرِ جٌقفس ِٛفٛفٙح؟ -
 . جعطخشؼ ِٓ جٌٕـ ففس -

  :ذذسٌة
 : مِ عيشج ضكص جٌقفس فٟ جٌؿًّ جٌطح١ٌس

 .ليْحْ جٌغُٕ ضشّٝ فٟ جٌّشجّٟ جٌخقرس -
 .عشّحْ ِح جٌطمو أٚوٛظ قؿشج ور١شج قحدج -
 .ضغٕٟ جٌي١ٛس رجش جٌش٠ؼ جٌالِِ ج١ٌّْٓ فٟ أٍّٝ جٌؾؿشز -
 :مِ عيشج ضكص جٌكحي فٟ جٌؿًّ جٌطح١ٌس -
  ّحد أٚوٛظ ئٌٝ جٌر١ص فشقح– عمو جٌنرِ ١ِطح –لحي أٚوٛظ فخٛسج  -

 ِشؼٍح 
تٕاء 

 اٌرؼٍّاخ 

٠ؿ١د ّٓ 
 ٍِٛفح ِح جألعثٍس

 .جوطغرٗ
 .٠ٕؿض جٌٕؾحه

 .93أٚظف اٌظٛا٘ش إٌؽٌٛح دفرش األٔشغح ص : إٔعاص إٌشاط
 : جلشأ جٌٕـ أٚوٛظ ؾ١ذج ٚأؾد ّّح ٠ٍٟ

 

اٌرذسٌة 
 ٚاالعرصّاس

  



   2 األعثٛع 8اٌّمغغ  األعفاس ٚاٌشؼالخ  : اٌّمغغ اٌرؼًٍٍّ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
فُٙ جٌّىطٛخ اٌٍّذاْ 
 فشف  +(أدجء ٚفُٙ)لشجءز إٌشاط 

اٌّٙضج فً ٚعظ اٌىٍّح ػٍى + أٚوٛز 
 . األٌف

د 90اٌّذج 

 9 8ٚاٌؽظح 
ِشوثح 

اٌىفاءج 
٠فُٙ ِح ٠مشأ ١ْ٠ٚذ ذٕحء جٌٍِّْٛس جٌٛجسدز 

فٟ جٌٕـ جٌّىطٛخ، ٠طكىُ فٟ 
 .ِغط٠ٛحش جٌٍغس جٌىطحذ١س

 
ِؤششاخ 

اٌىفاءج 

٠ْرش ّٓ فّٙٗ ٌّْحٟٔ جٌٕـ ٠ٕٚيك جٌكشٚف ِٓ 

 ٠طْشف ّٓ جٌّٙضز ٚعو جٌىٍّسِخحسؾٙح جٌقك١كس، ٚ

اٌىفاءج 
اٌخراٍِح 

٠مشأ ٔقٛفح ِٓ ِخطٍف جألّٔحه، ِِ جٌطشو١ض ٍّٝ 
جٌّٕو جٌغشدٞ، ٚضطىّْٛ ِٓ عّط١ٓ ئٌٝ غّح١ٔٓ 
وٍّس أغٍرٙح ِؾىٌٛس، لشجءز ع١ٍّس ٠ٚفّٙٙح 

٠ّٕٟ ل١ّٗ جٌخٍم١س ٚجٌذ١ٕ٠س ٚجٌّذ١ٔس جٌّغطّذز اٌمٍُ 
ِٓ ِىٛٔحش ج٠ٌٛٙس جٌٛى١ٕس 

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ

٠ؿ١د ّٓ 
 .جألعثٍس

 .جٌْٛدز ئٌٝ جٌٕـ جٌّمشٚء ٚضٍخ١قٗ ذأعثٍس ٘حدفس
 ذّح أّؿد عحتك؟  ِحرج ٠ْٕٟ ئّؿحخ جٌغحتك ذّمحِٚس جٌؿضجتش١٠ٓ ذحٌٕغرس ٌه؟ 

ِشؼٍح 
 االٔغالق

٠ىطؾف 
جٌؾخق١حش ٠ْٚرش 

ّٕٙح 
 
 
 

 ِٓ جٌٕـ ز٠مشأ فمش
لشجءز ع١ٍّس 
ِٚغطشعٍس 

 
 
 

٠ؿ١د ّٓ جألعثٍس 
 
 
 

٠طْشف ٍّٝ 
جٌّٙضز ٚعو 

 جٌىٍّس ٍّٝ جألٌف
ٚ ٠ٍٛفٙح ض١ٍٛفح 

 .فك١كح
 
 
 
 
 

٠غطٕطؽ لحّذز 
 ِخطقشز

 (داء ٚفُٙألشاءج )اٌّشؼٍح األٌٚى
  ٚلشجءز جٌٕـ لشجءز فحِطس٠133يٍد جٌٍُّْ ِٓ جٌطال١ِز فطف جٌىطد ؿ  .
 (ضؿغ١ذ جأل٘ذجف جٌكظ قشو١س)ِْرشز ٌألعطحر ض١ٍٙح لشجءز ؾٙش٠س 
  ِٓ ٍّٝٚ ،٠فغف جألعطحر جٌّؿحي ٌٍّط١ٍّْٓ ٌألدجء ِشوضج ٍّٝ قغٓ جٌمشجءز ٚؾٛدضٙح

. ٌُ ٠مشأ فٟ جٌكقط١ٓ جٌغحذمط١ٓ
 ٠يشـ جٌٍُّْ جألعثٍس. 

 ٌّحرج جؽطشٜ جٌؿذ ْٔؿس الٚوٛظ؟  -
 ِح رج لحي أٚوٛظ ٌؿذٖ؟  -
 ّالَ ٠ذي ضقشف أٚوٛظ؟  -
 .ِيحٌرس جٌطال١ِز ذطكذ٠ذ ّذد فمشجش جٌٕـ ٚئّيحء ّٕٛجْ ٌىً فمشز -

  (اٌظٍغح اإلِالئٍحاٌفمشج أٚ اٌعًّ اٌّرضّٕح  تٕاء)اٌّشؼٍح اٌصأٍح
 جٌْٛدز ئٌٝ جٌٕـ جٌّمشٚء ٚذٕحء جٌؿًّ ذيشـ أعثٍس ٘حدفس. 

 ئٌٝ أ٠ٓ عحس جٌؿذ؟ ِٓ ضرْٗ؟ ِحرج ٚجصٔص جألَ ٍّٝ سأعٙح؟ -

 
 لشجءز جٌؿًّ ِٓ ىشف جٌٍُّْ ٚذْل جٌطال١ِز 
 ِالقَس جٌىٍّس جٌٍّٛٔس ِٕٚحلؾس ّٔٛٙح: 

  ِح ُٔٛ جٌىٍّس  جٌٍّٛٔس ُجع . 
  أ٠ٓ وطرص جٌّٙضز؟( فٟ ٔٙح٠س جٌىٍّس – فٟ ٚعو جٌىٍّس – فٟ أٚي جٌىٍّس.) 
  ِح وطرص جٌّٙضز ٍّٝوطرص ٍّٝ جألٌف  . 
  ِح ٟ٘ قشوس جٌّٙضز؟عحوٕس . 
  ِح ٟ٘ قشوس جٌكشف جٌزٞ لرٍٙح؟ِٕقٛخ . 
 ًسأٜ– وأط – سأط –فأط : أوطد جٌّٙضز فٟ ٚعو جٌىٍّس ِػ . 

  : ذذسٌة

 .٘حش وٍّحش ذٙح ّ٘ضز ٚعو جٌىٍّس -

 :اٌخالطح

 أكتة الهمزج الساكنح على األلف عنما يكىن الحزف الذي قثلها منصىب  

ِشؼٍح تٕاء 
 اٌرؼٍّاخ

٠ٍٛف جٌّٙضز 
ٚعو  جٌىٍّس 
 ض١ٍٛفح فك١كح 

 93إٔعاص إٌشاط  وشاط األٔشغح ص 

 

اٌرذسٌة 
 ٚ

 االعرصّاس

  



   2 األعثٛع 8اٌّمغغ  األعفاس ٚاٌشؼالخ  : اٌّمغغ اٌرؼًٍٍّ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
جٌطْر١ش جٌىطحذٟ فُٙ جٌّىطٛخ ٚاٌٍّذاْ 
ضْر١ش وطحذٟ  +(فُٙ ٚأدجء)لشجءزإٌشاط 

 د90اٌّذج 
 11 10ٚاٌؽظح 
ِشوثح 

اٌىفاءج 
٠م١ُ ِنّْٛ جٌٕـ جٌّىطٛخ، ٠طكىُ فٟ 
ِغط٠ٛحش جٌٍغس جٌىطحذ١س ٠ٕٚطؽ ِٕقٛفحش 

قغد ٚم١ْس جٌطٛجفً 

 
ِؤششاخ 

اٌىفاءج 
٠ٍٛف ِْؿّٗ جٌٍغٛٞ جٌّٕحعد ٠َُٕٚ 

ئٔطحؾٗ ٚفك جٌّٕو جٌغشدٞ 
اٌىفاءج 

اٌخراٍِح 
٠َُٕ ئٔطحؾٗ ٚفك ّٔو جٌٕـ جٌغشدٞ 

٠ّٕٟ ل١ّٗ جٌخٍم١س ٚجٌذ١ٕ٠س ٚجٌّذ١ٔس اٌمٍُ 
جٌّغطّذز ِٓ ِىٛٔحش ج٠ٌٛٙس جٌٛى١ٕس 

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ

٠طزوش أقذجظ 
جٌٕـ جٌّمشٚء 

 ٠ٍٚخقٙح

ضٍخ١ـ جٌٕـ جٌّمشٚء ذأعثٍس ِٛؾٙس 
 .ٌّحرج ٠ْؿد وً أقشجس جٌْحٌُ ذحٌؿضجتش١٠ٓ -

وٍف 
ِشؼٍح 
 االٔغالق

٠غطِّ ٠ٚرذٞ 
ج٘طّحِح ٠مشأ 
فمشز لشجءز 

ِْرشز 
 ِغطشعٍس

 
 
 
 

٠غطخٍـ 
جٌم١ّس 
 جألخالل١س
 ٠ًّْٚ ذٙح

 
 
 
 

٠كذد ّٕحفش 
 جٌغشد

 
 
 
 

٠شضد أفىحسٖ 
 ٠ٕٚؿض جٌمقس 

 لشاءج : اٌّشؼٍح األٌٚى
  لشجءز جٌٕـ لشجءز ِْرشز ِٓ ىشف جٌٍُّْ 133ٚجٌْٛدز ئٌٝ جٌٕـ جٌّىطٛخ ؿ. 
 لشجءجش فشد٠س ٚجفشز ِٓ ذْل جٌطال١ِز. 
  ىشـ أعثٍس العطخالؿ جٌم١ّس 

 أ٠ٓ قذغص أقذجظ جٌمقس؟  ئٌٝ أٞ لحسز ضٕطّٟ و١ٕ١ح؟ -
 ذُ ضّطحص و١ٕ١ح؟  -
 ِٓ ٘ٛ ذيً جٌمقس؟ ِح ٟ٘ جٌقفس جٌطٟ جِطحص ذٙح أٚوٛظ؟ -
 ِحرج جؽطشٜ جٌؿذ ألٚوٛظ؟ ٌّحرج جؽطشٜ ٌٗ ْٔؿس؟  -

جٚوٛظ ىفً فغ١ش ِٓ و١ٕ١ح ٘زج جٌرٍذ جإلفش٠مٟ جٌؿ١ًّ جؽطشٜ ٌٗ ؾذٖ ْٔؿس فغ١شز ١ٌْطٕٟ ذٙح 
 .٠طقف ذحٌؾؿحّس ٚجٌمٛز, وحٌؾرحْ جٌىرحس 

 وطحذس جٌم١ّس جٌخٍم١س ٍّٝ جٌغرٛسز لشجءضٙح ِٚيحٌرس جٌطال١ِز جٌطكٍٟ ذٙح. 
 اٌرذسٌة ػٍى اٌرؼثٍش اٌىراتً: اٌّشؼٍح اٌصأٍح

 جٌطال١ِز ٚلشجءز جٌط١ٍّْحش ِٓ ىشف جٌٍُّْ ٚذْل ضف٠ٛؽ جٌطال١ِز. 
 ٌٍُّّْشك ذذج٠س جٌمقس ِٓ لرً ج 
  وحْ عٕذذحد جٌركش سؾال ضحؾشج، ٠غحفش ِٓ ذٍذ ٌرٍذ ذكػح ّٓ جٌّحي، ٌٚمذ وحْ ٠طٕمً سفمس

 .أفذلحتٗ جٌركحسز
 ِٕٗ ِٕٗحلؾس وً فٛسز ِٓ خالي أعثٍس جٌٍُّْ ٚئ٠ؿحد سجذيس ذ١ٕٙح ذطٛؾ١ 

فً أدذ األٌام أقلع فً أدذ األٌام أقلع 

السنذباد فً سفٍنت السنذباد فً سفٍنت 

ششاعٍت ًسظ ششاعٍت ًسظ 

  الوذٍظالوذٍظ

 

ًاسحفع الوٌج فخشج هعو ًاسحفع الوٌج فخشج هعو 

أخغبٌط عوالق، أهسك أخغبٌط عوالق، أهسك 

  السفٍنت ًبذأ ٌكسش فٍياالسفٍنت ًبذأ ٌكسش فٍيا

 
أهسك السنذباد بشهخ أهسك السنذباد بشهخ 

ًفقأ عٍي األخغبٌط ًفقأ عٍي األخغبٌط 

الزي حشكين ًغاص الزي حشكين ًغاص 

  عوٍقاعوٍقا

 

لكي السفٍنت ًاصلج لكي السفٍنت ًاصلج 

هسٍشحيا ًسسج على هسٍشحيا ًسسج على 

جزٌشة هظلوت، ٌسٍغش جزٌشة هظلوت، ٌسٍغش 

  علٍيا ثعباى ضخنعلٍيا ثعباى ضخن

 
ىاجن الثعباى الضخن ىاجن الثعباى الضخن 

سنذباد الزي قضى سنذباد الزي قضى 

علٍو بسٍفو، ًخلص علٍو بسٍفو، ًخلص 

  الجزٌشة هنوالجزٌشة هنو

 

فخشج السكاى فشدٍي فخشج السكاى فشدٍي 

بعولو البغٌلً ًكافأًه بعولو البغٌلً ًكافأًه 

  بالكثٍش هي الزىببالكثٍش هي الزىب

ًعاد سنذباد إلى أىلو ًعاد سنذباد إلى أىلو 

  فشدا بوا جوعو هي رىبفشدا بوا جوعو هي رىب
 

 ئّيحء ٔرزز ّٓ جٌقٛسز مّٓ لحٌد جٌمقس قغد ِح ٘ٛ ِٛمف 
  ضٛؾ١ٗ جٌطال١ِز ٚسذو جإلٔطحؼ ذحٌٕـ جٌّٕيٛق ٚجإلٔطحؼ جٌؾفٛٞ ٚجٌٕـ جٌّىطٛخ 
 ٠ٕحلؼ ِكطٜٛ جٌمقس ٠ٚغطخٍـ ؽخق١حضٙح ِٚشجقٍٙح. 

ِشؼٍح تٕاء 
 اٌرؼٍّاخ

 ضم٠ُٛ جإلٔؿحص

  عٕذذحد جٌركحس"٠طٛفً جٌط١ٍّز فٟ جألخ١ش ٚذحالعطْحٔس ذحٌقٛس ِٓ ذٕحء لقس "
 .ذأعٍٛخ ذغ١و ِٚخطقش

 فخشض اٌّٛض ٚاسذفغ اٌّؽٍظ، ٚعظ ششاػٍح عفٍٕح فً اٌغٕذتاد ألٍغ األٌاَ أؼذ فً

 ٚأطاب تشِػ اٌغٕذتاد أِغه. فٍٙا ٌىغش ٚتذأ اٌغفٍٕح أِغه ػّالق، أخغثٛط ِؼٗ
 ػٍى ٚسعد ِغٍشذٙا ٚاطٍد اٌغفٍٕح ػٍّما، ٌىٓ ٚغاص ذشوُٙ اٌزي األخغثٛط ػٍٓ

 ػٍٍٗ لضى اٌزي عٕذتاد اٌصؼثاْ ٘زا ٘اظُ. ضخُ شؼثاْ ػٍٍٙا ٌغٍغش ِظٍّح، ظضٌشج
 تاٌىصٍش ٚوافأٖٚ اٌثغًٌٛ تؼٍّٗ فشؼٍٓ اٌغىاْ فخشض ِٕٗ، اٌعضٌشج ٚخٍض تغٍفٗ،

. ر٘ة ِٓ ظّؼٗ تّا فشؼا أٍ٘ٗ إٌى عٕذتاد ٚػاد اٌز٘ة ِٓ

اٌرذسٌة 

 ٚ
 االعرصّاس

  



   2 األعثٛع 8اٌّمغغ  األعفاس ٚاٌشؼالخ  : اٌّمغغ اٌرؼًٍٍّ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذائً
فُٙ جٌّىطٛخ اٌٍّذاْ 
 (عٕذتاد)ِكفٍٛحش إٌشاط 

د 45اٌّذج 
 12اٌؽظح 
ِشوثح 

اٌىفاءج 
٠فُٙ ِح ٠مشأ ١ْ٠ٚذ ذٕحء جٌٍِّْٛحش 
جٌٛجسدز فٟ جٌٕـ جٌّىطٛخ، ٠ٍٚٛف 

 .جٌشف١ذ جٌؿذ٠ذ جٌٛجسد فٟ جٌٕـ

 
ِؤششاخ 

اٌىفاءج 
٠إدٞ أدجء ِٕغّح ِٕحعرح ٌٍّمحَ ٠ٚطفحًّ ِِ 

 .ِْحٟٔ جٌٕـ
اٌىفاءج 

اٌخراٍِح 
٠مشأ ٔقٛفح ِٓ ِخطٍف جألّٔحه، ِِ جٌطشو١ض ٍّٝ 

جٌّٕو جٌغشدٞ ضطىّْٛ ِٓ عّط١ٓ ئٌٝ غّح١ٔٓ 
وٍّس أغٍرٙح ِؾىٌٛس، لشجءز ع١ٍّس ٠ٚفّٙٙح 

٠ْطض ذٍغطٗ، ٠ّٕٟٚ ل١ّٗ جٌخٍم١س ٚجٌذ١ٕ٠س اٌمٍُ 
 ٚجٌّذ١ٔس جٌّغطّذز ِٓ ِىٛٔحش ج٠ٌٛٙس جٌٛى١ٕس

 

 اٌّشاؼً اٌٛضؼٍاخ اٌرؼٍٍّح ٚإٌشاط اٌّمرشغ اٌرمٌُٛ

٠ؿ١د ّٓ 
 .جألعثٍس

 .ٕ٘حن ّذز ؽخق١حش قم١مس ٚخ١ح١ٌس ّشفص ذىػشز ضشقٍٙح : اٌغٍاق
 . ضقٛسجش جٌطال١ِز:اٌغٕذ

 .ّذد ذْل جٌشقحٌس جٌز٠ٓ جؽطٙشٚج ذىػشز ضشقحٌُٙ :اٌرؼٍٍّح

ِشؼٍح 
 االٔغالق

٠ٕقص ٠ٚكغٓ 
. جالعطّحُ

 
 
 
 

٠ؾحسن فٟ 
 ؽشـ جٌّفشدجش

 
 
 
 

٠ؿ١د ّٓ 
. جألعثٍس

 
 
 
 

٠غطَٙش  
 .قفٌ ِح

. اٌّشؼٍح األٌٚى
.  ذحعطّْحي جٌٛع١ٍس جٌّٕحعرسجٌّميّٛس٠ْشك جٌٍُّْ 

. ٌم١حط ِذٜ فُٙ جٌطال١ِز ضمذ٠ُ ؽشـ ِرغو ٚىشـ أعثٍس
 لشجءز جٌمق١ذز ِٓ لرً جٌٍُّْ ٚذْل جٌطال١ِز

 
 :ِٕحلؾس ِكطٜٛ جٌمق١ذز ِٓ خالي جألعثٍس جٌّٛؾٙس

 ُّ ضطىٍُ جٌمق١ذز؟ -
 ِح رج ضّٕٝ جٌىحضد؟ -
 ذّح ّشفص عٕذذحد؟ -
 ً٘ ٟ٘ قم١مس أَ خ١حي؟  -
 و١ف ضؿٛخ عٕذذحد فٟ جٌفنحء ٚجٌركحس ٚجٌؿرحي؟ -
 ِح ٟ٘ ٚف١س عٕذذحد؟  -

.  ِٕحعرس أعثٍس أخشٜ ٠شج٘ح جٌٍُّْ
 (- .....جألقفحد -  أقمحد –جٌٛ ٘حد - ٚددش)ؽشـ جٌىٍّحش جٌؿذ٠ذز 

    .ٚئّحدز ضخ١ٍـ جٌمق١ذز ذأعٍٛخ ٔػشٞ ذغ١و
ضغْٝ .عٕذذحد سقحٌس ال ضْشف جٌّغطك١ً ضؿٛخ جألسك ٚجٌفنحء ٚجٌركحس

 .....ٌٕؾش جٌّكرس ذ١ٓ جٌٕحط
. اٌّشؼٍح اٌصأٍح

٠طُ ضؿضتس جٌّكفٍٛس ئٌٝ أؾضجء ٍّٝ أْ ٠غطَٙش جٌطال١ِز وحًِ جٌّكفٍٛس فٟ 
 .أخش جٌّميِ

ِشؼٍح تٕاء 
 اٌرؼٍّاخ

٠إدٞ جٌّكفٍٛس 
 أدجء ع١ٍّح

ىشـ أعثٍس أخشٜ لقذ جإلٌّحَ ذحٌّٛمُٛ 
 . جٌّكفًٛءجعطَٙحس جٌؿض

اٌرذسٌة 
 ٚاالعرصّاس

 

 



  08انذسط  انًمغغ انضبنش انغُخ انضبنضخ اثزذائً
جٌمشآْ جٌىش٠ُ ٚجٌكذ٠ع جٌٕرٛٞ انًٍذاٌ 

جٌؾش٠ف 
 ضشذ١س ئعال١ِسانُشبط 
 أدِؽ ضٍّْحضٟ انذسط
 1انؾصخ 

َُِغِؿً  انىعبئم وطحخ جٌّطٍُّْ، عرٛسز، 
 ّٟ فٛض

 
انهذف 

 انزؼهًً
٠غطشؾِ ِخطٍف ج٠٢حش ٚجألقحد٠ع ٚجٌْرش جٌّذسٚعس 

 ى١ٍس جٌّميِ
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
َٓ جٌّطٍُْ جعطَٙحس ِح قفٌ ِٓ جٌمشآْ  أْ ٠كغ

جٌىش٠ُ ٚجٌكذ٠ع جٌٕرٛٞ جٌؾش٠ف فٟ ٚم١ْحش جٌطٍُّْ 
ٚجألدجء 

٠ْطض ذحإلعالَ ٚجالٔطّحء جٌكنحسٞ ٠ٚكشؿ ٍّٝ أدجء انمٍى 
 .جٌْرحدجش، ٠ٕٚرز جٌْٕف ٠ٚطْحًِ ذّغإ١ٌٚس

 

 انًشاؽم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُشبط انًمزشػ انزمىٌى

 ِٓ أْ ٠ؿ١َد ّ

ْٔياَللًح ِٓ  جٌّط١ٍِّْس ج

ِٗ  ُِىطغرحِض

 ٌٚذ جٌٕرٟ فٍٝ جهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ ّٚحػ فٟ ِىس: انّغٍبق

  ىفٌٛس ٚؽرحخ جٌٕرٟ فٍٝ جهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ:انّغُذ

 أروش ِكيحش ِٓ ق١حز جٌٕرٟ فٍٝ جهلل ١ٍّٗ ٚعٍُ؟: انّزؼهًٍخ

يشؽهخ 
 االَغالق

٠غطشؾِ عٛسز 

 جٌمذس ِْٚح١ٔٙح

 

 

 

٠غطشؾِ عٛسز 

جٌر١ٕس ِْٚح١ٔٙح 

 جٌْحِس

 

 

 

٠ٍٛف ِىطغرحضٗ 

 فٟ قً جٌطير١محش

 

 

 

٠ْذد فٛجتذ 

 جٌؾؿشز

 

 

 

٠طْشف ٍّٝ ذْل 

أعّحء جهلل 

 جٌكغٕٝ ِْٚح١ٔٙح

 

 

٠ْرش ّٓ أؾٛجء 

ج١ٌْذ ذشعِٛحش 

 ِٓ خ١حٌٗ

 ٠يٍِ ٍّٝ ِخطٍف جٌطير١محش ِٓ خالي جٌط١ّٙذ ٚجٌكً ٚجٌطقك١ف 
 ٠غطٕرو جٌكىُ ٚجٌّفح١ُ٘ ٠ٚغطشؾِ جٌخالفس ذْذ وً ضير١ك 

 :أَشغخ انزؼهى

 ٌغزظهش عىسح انمذس . 1

ٌَْمْذِس  ٍَِس ج ُٖ ِفٟ ١ٌَْ َٕح ٌْ َْٔض ٌَْمْذِس (1)ئَّٔح َأ ٍَُس ج َِح ١ٌَْ َِح َأْدَسجَن  ٌِْف  (2)َٚ ْٓ َأ ِِ ٌَْمْذِس َخ١ٌْش  ٍَُس ج ١ٌَْ
ٍْٙش ٍِْش (3)َؽ ًِّ َأ ْٓ ُو ِِ  ُْ ِٙ ِْ َسذِّ َٙح ِذِاْر ـُ ِف١ َٚجٌشُّٚ ٍَحِتَىُس  َّ ٌْ َٕضَُّي ج َٟ َقطَّٝ  (4)َض ِ٘  ٌَ َعٍَح

ٌَْفْؿش ِِ ج  (5)َِْيٍَ
 ضقك١ف ؾّحّٟ ٚفشدٞ ٌٍٕؾحه ٚجعطخالؿ جٌْرش 

 :أكًم اٌَخ انكشًٌخ. 2

ُٕٛج : "لحي جهلل ضْحٌٝ َِ َٓ آ َّْ جٌَِّز٠ ُْ .......................ِٚئ ُ٘ ( 7 )................... ُأٌَِٚثَه 
 ُْ ِٙ َْٕذ َسذِّ ِّ  ُْ ُ٘ َٙح َأَذًذج ......................َؾَضجُؤ َٓ ِف١ َٙحُس َخحٌِِذ٠ ْٔ ٌَْأ َٙح ج ْٓ َضْكِط ِِ  َضْؿِشٞ 

 ............... ْٓ َّ ُٗ َرٌَِه ٌِ ْٕ َّ ََٚسُمٛج   ُْ ُٙ ْٕ َّ.......... ُٗ  (8) َسذَّ
 ضقك١ف ؾّحّٟ ٚفشدٞ ٌٍٕؾحه ٚجعطخالؿ جٌْرش 

أسثظ ثغهى ثٍٍ انؼجبسح ويب ٌُبعجهب . 3

*  ٍ٘ه لَٛ ٔٛـ ذـ

 

 جٌشقّٓ جٌشق١ُ* 
 خؾ١س ٚضنشّح* *  فالؼ ج١ٌْذ٠ٓ

ِٓ أعّحء جهلل 
 جٌكغٕٝ

 * *
 سوْطحْ

 جٌيٛفحْ* *  أدّٛ جهلل
  جٌقّذ*   

 ضقك١ف ؾّحّٟ ٚفشدٞ ٌٍٕؾحه ٚجعطخالؿ جٌْرش 

 نهشغشح فىائذ كضٍشح، أكزت صالصخ يُهب؟. 4

....................................................................................................... 

 ضقك١ف ؾّحّٟ ٚفشدٞ ٌٍٕؾحه ٚجعطخالؿ جٌْرش 

 الشأ اٌَبد اَرٍخ يٍ عىسح انؾشش واعزخشط يُهب األعًبء انؾغُى. 5

"ُُ ُٓ جٌَشِق١ َّ َٛ جٌَشْق ُ٘ َٙحَدِز  َٚجٌَؾ ٌَْغ١ِْد  ُُ ج َّحٌِ  َٛ ُ٘ َٗ ِئاَل  ُٗ جٌَِزٞ ال ِئٌَ َٛ جٌٍَ ُ٘( 22 ) َٛ ُ٘
ٌَْؿَرحُس  َِْض٠ُض ج ٌْ ُٓ ج ِّ ١َْٙ ُّ ٌْ ُٓ ج ِِ ُّْإ ٌْ َُ ج ٌُْمُذُٚط جٌَغال ٍُِه ج َّ ٌْ َٛ ج ُ٘ َٗ ِئاَل  ُٗ جٌَِزٞ ال ِئٌَ جٌٍَ

َْ َّح ٠ُْؾِشُوٛ َّ  ِٗ َْ جٌٍَ َُّطَىِرُش ُعْرَكح ٌْ ُٗ ( 23 )ج ُِٛس ٌَ َُّق ٌْ ٌَْرحِسُب ج ٌَْخحٌُِك ج ُٗ ج َٛ جٌٍَ ُ٘
ُُ ٌَْكِى١ َِْض٠ُض ج ٌْ َٛ ج ُ٘ َٚ َٚجأَلْسِك  َٚجِش  َّح َِح ِفٟ جٌَغ  ُٗ ٌُْكْغَٕٝ ٠َُغِرُف ٌَ َّحء ج  ("24 )جأَلْع

 ضقك١ف ؾّحّٟ ٚفشدٞ ٌٍٕؾحه ٚجعطخالؿ جٌْرش 

 أسعى نىؽخ رؼجش فٍهب ػٍ أعىاء انؼٍذ. 6

 

 ضقك١ف ؾّحّٟ ٚفشدٞ ٌٍٕؾحه ٚجعطخالؿ جٌْرش 

يشؽهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠غطشؾِ ق١حز 

ذْل جألٔر١حء 

 ١ٍُّٙ جٌغحٌُ

أركش أهى انًؾغبد فً ؽٍبح عٍذَب آدو ػهٍه انغالو، وعٍذَب َىػ ػهٍه 
 انغالو، وعٍذَب يؾًذ صهى اهلل ػهٍه وعهى

رذسٌت 
و 

 اعزضًبس

 ٠ّىٓ ضّذ٠ذ جٌطير١محش فٟ أوػش ِٓ ققس ئْ جعطٍضَ جألِش: ِالقَس
  



  06انذسط  انضبنش انًمغغ  انغُخ انضبنضخ اثزذائً
 جٌغٍٛن جٌذ٠ّمشجىٟانًٍذاٌ 

 ضشذ١س ِذ١ٔسانُشبط 

 ألَٛ ضٍّْحضٟ انذسط

 1انؾصخ 

 وطحخ جٌط١ٍّز، وشجط جٌّكحٌٚس انىعبئم

 
انهذف 

 انزؼهًً

 ٠غطشؾِ ِْحسف جٌّميِ ٠ٚيرك رٌه فٟ ئٔؿحص جٌطير١محش 

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠ىْٛ جٌّطٍُْ لحدسج ٍّٝ جٌطْر١ش ّٓ ضمرٍٗ ٌٍطْح٠ؼ ِِ 
 ج٢خش٠ٓ ذحقطشجِٗ ٌٍطُٕٛ جٌؿٕغٟ ٚجٌػمحفٟ 

جالّطضجص ذحإلعالَ ٚجالٔطّحء جٌكنحسٞ ٠ٚمَٛ ذٛجؾرحضٗ انمٍى 
 ٠ٚٙطُ ٚذحٌَٕحفس ّٚحدجش جٌّؿطِّ ٚضمح١ٌذٖ

 

 انًشاؽم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُشبط انًمزشػ انزمىٌى

 ٠ؿ١د ّٓ جألعثٍس 

 ضرمٝ أٚلحضح ى٠ٍٛس فٟ جٌمغُ ِِ صِالته: انغٍبق
 جٌك١حز فٟ جٌمغُ: انغُذ

 و١ف ضطْحًِ ُِْٙ؟ و١ف ضغطغً جٌْطحد جٌّذسعٟ ٚأغحغٗ؟: انزؼهًٍخ

يشؽهخ 
 االَغالق

٠غطذسن جٌّغضٜ 
ِٓ جٌّميِ ذْذ 

ئّحدز لشجءز 
 جٌٛم١ْس جالٔيالل١س

 
 
 
 

٠ٍٛف ِفَٙٛ 
جٌطفحٚك فٟ 

جٌكىُ ٍّٝ جٌكٛجس 
 جٌْحتٍٟ

 
 
 
 

٠قٕف جألّّحي 
ٚجٌغٍٛوحش جٌٛجؾد 

ضٛجؾذ٘ح فٟ 
جٌمغُ ِّٓ ٟ٘ 

 ِّّٕٛس
 
 
 
 

٠غطشؾِ لٛجّذ 
جخط١حس ِٕذٚخ 

 جٌمغُ

 ِ٠غطًٙ ِٛمُٛ جٌطير١محش ذّح ٚسد فٟ جٌٛم١ْس جالٔيالل١س ٌٍّمي: 
ذحالقطىحن ِِ صِالته فٟ جٌّذسعس ٚفٟ جٌمغُ ضطْشك ئٌٝ ِٛجلف وػ١شز ضَٙش ِذٜ 

 فّح ٟ٘ ٘زٖ جٌّٛجلف، ٚو١ف ضطقشف ضؿح٘ٙح؟. لذسضه ٍّٝ جٌطى١ف ِْٗ

 ٠يٍِ ٍّٝ ِخطٍف جٌطير١محش جٌّرشِؿس ٠ٕٚؿض٘ح ِشق١ٍح 
 ٠غطشؾِ جٌخالفس ٚجٌٍِّْٛحش لرً وً ضير١ك غُ ٠غطٕطؽ جٌفحتذز ِٓ ٚسجء رٌه 
  39ِيحٌرس جٌّط١ٍّْٓ ذفطف وطحخ جٌطشذ١س جٌّذ١ٔس ؿ 
 ِالقَس جٌقٛسز ٚجوطؾحف ِخطٍف جٌطير١محش جٌّرشِؿس 
 

 :انزغجٍك األول
 :ألشأ غُ أؾ١د ّٓ جألعثٍس

 جألخ ٚجذٕٗ  ِٓ ّ٘ح ىشف جٌطفحٚك؟ -

 

 ُْٔ  ً٘ ألِٕ أقّذ ٚجٌذٖ؟ -

جٌطضجَ   وٟ فىحٔص ٔط١ؿس جٌطفحٚك ألقّذ -
 أقّذ

 لرٛي جألخ  وٟ فىحٔص ٔط١ؿس جٌطفحٚك ٌألخ؟ -

 
 :انزغجٍك انضبًَ

 أسعُ ٍّٝ وشجعٟ جٌؿذٚي ج٢ضٟ ٚأفٕف ف١ٗ ِح ٠ؿد ِٚح ال ٠ؿد

 ال ٌغت أٌ ٌغت أٌ
 ّٟأقحفٌ ٍّٝ ضؿ١ٙضجش لغ  أضٍفٌ ذىالَ ذزٞء 

 أسفِ أفرْٟ ٢خز جٌىٍّس  أؽٛػ ٚأصّؽ صِالتٟ أغٕحء جٌذسط 

 ُأفيف ّٕذ جٌذخٛي ٚجٌخشٚؼ ِٓ جٌمغ  ٟأمح٠ك أفذلحت 

 أسضذٞ ِثضسٞ ّٕذ جٌز٘حخ ئٌٝ جٌّذسعس  ُْٙأعخش ِٓ أفذلحتٟ أٚ ألحى 

 أضأخش فٟ جٌذخٛي ئٌٝ جٌمغُ  أقطشَ ٍِّْٟ ٍِّْٚطٟ

 أٔمً قً جٌطّحس٠ٓ ّٓ ص١ٍِٟ  أقنش أدٚجضٟ جٌّذسع١س

   أٔقص ئٌٝ صِالتٟ

   أؽحسن فٟ جٌمغُ

   أقحفٌ ٍّٝ جٌٙذٚء

   أٔؿض ٚجؾرحضٟ

 
 :انزغجٍك انضبنش

 .أسذو وً ؾٍّس فٟ جٌّؿّّٛس جألٌٚٝ ذّح ٠ٕحعرٙح ِٓ جٌّؿّّٛس جٌػح١ٔس

 ٗ٠ذٌٟ جٌط١ٍّز ذقٛض  قغد أورش ّذد ِٓ جألفٛجش 
 ٟ٠ىْٛ جٌٕحخد قشج ف  فٟ ِىحْ ِْضٚي 
 ٠ىْٛ جالٔطخحخ عش٠ح  جخط١حس جٌّّػً جٌزٞ ٠شجٖ ِٕحعرح 
 ال ٠كك جٌطق٠ٛص ئال ٌطال١ِز  جعُ جٌّطشؽف 
 َ٠نِ ّالِس أِح  ٗجٌمغُ جٌزٞ ٠ٕطّْٛ ئ١ٌ 
 ٓ٠طُ ضشض١د جٌفحتض٠  ِشز ٚجقذز 

   

 يشؽهخ
 ثُبء

 انزؼهًبد

٠غط١ْذ ِح ضٍّْٗ 
٠ٚػرص ِْحسفٗ 

 َشبط ال صفً
 جعطْٓ ذأقذ أفشجد أعشضه ٚجوطد فٟ لحتّس ذْل قمٛله ٚٚجؾرحضه فٟ جٌمغُ -

 انزذسٌت
 و

 االعزضًبس

 
  



  3انذسط  انًٍذاٌ انضبنش انغُخ انضبنضخ اثزذائً
 جٌغىحْ ٚجٌط١ّٕس انًٍذاٌ
 ؾغشجف١ح انُشبط

 ألطشـ قٍٛال ٌّؾىً ذ١ثٟ انًىضىع
 د45انًذح 

 وطحخ جٌط١ٍّز، فٛس ِّٕٛس انىعبئم

 
انهذف 

 انزؼهًًٍ
 ٠غحُ٘ فٟ جٌكفحً ٍّٝ َٔحفس ِك١يٗ ٠ٚذّٛ ٌزٌه

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠مّذس جًٌّْ جٌّٕطؽ ذْذ أْ ١ّّ٠ض ذ١ٓ ِح ٘ٛ ىر١ْٟ 
 .ٚذؾشٞ فٟ جٌّؾٙذ جٌش٠فٟ ٚجٌكنشٞ

جالّطضجص ذحٌٛىٓ ِْٚشفس قذٚدٖ ٚضُٕٛ ِْحٌّٗ، ٚجٌطْشف انمٍى 
 ٍّٝ ضنحس٠غٗ ِٚك١يٗ ٚغمحفحضٗ

 

 انًشاؽم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُشبط انًمزشػ انزمىٌى

٠غطشؾِ ِْحسف 
 جٌذسط جٌغحذك

  جٌّذ١ٔس جٌر١ثس ّٕحفش ّٓ ضخطٍف ٚفٕح١ّس ىر١ْ١س ذْٕحفش جٌش٠ف١س جٌر١ثس ضّطحص: انغٍبق
 دسط ّٕحفش جٌر١ثس جٌّك١ٍس: انغُذ

 ِح ٟ٘ أُ٘ ّٕحفش جٌر١ثس جٌش٠ف١س؟ ِح ٟ٘ جألٔؾيس جٌطٟ ضٕحعرٙح؟: انزؼهًٍخ
 ِح ٟ٘ أُ٘ ّٕحفش جٌر١ثس جٌّذ١ٔس؟ ِح ٟ٘ جألٔؾيس جٌطٟ ضٕحعرٙح؟

يشؽهخ 
 االَغالق

٠ىطؾف أوػش 
ِغررحش جٌطٍٛظ 

 فٟ جٌش٠ف
 
 

٠ىطؾف و١ف١س 
جٌّغحّ٘س فٟ 

 َٔحفس جٌش٠ف
 
 

٠ىطؾف و١ف١س 
جٌّغحّ٘س فٟ 

 َٔحفس جٌّذ٠ٕس
 
 

٠يٍِ ٍّٝ 
جٌطم١ٕحش 

جٌؿذ٠ذز فٟ 
جٌكفحً ٍّٝ 

 جٌَٕحفس
 
 

٠مطشـ قٍٛال 
ٌّٛجؾٙس ٘زج 

 جٌطٍٛظ
 
 

٠غطٕطؽ 
جٌخالفس 
 جٌّٕحعرس

 :رًهٍذ
ٔط١ؿس ٌض٠حدز جٌيٍد ٍّٟ ضٍر١س ِخطٍف جٌكحؾحش، ٠ٍؿأ جإلٔغحْ ئٌٝ ِّحسعس أٔؾيس 

ِطْذدز وحْ ٌىػ١ش ِٕٙح آغحس عٍر١س ٍّٝ جٌر١ثس، فى١ف ٠ّىٕٕح جٌم١حَ ذأٔؾيس دْٚ ئقذجظ 
 أمشجس ذٙح؟

 :(يظبهش أَشغخ اإلَغبٌ انًضشح ثبنجٍئخ انشٌفٍخ)اكزشبف 
 ِٚؾح٘ذز جٌقٛس ٚلشجءز وً عٕذ ِٕٚحلؾط92ٚ93ِٗيحٌرس جٌّط١ٍّْٓ ذفطف وطحخ جٌؿغشجف١ح ؿ  

   
 

 جلشأ جٌغٕذ  -
 ِحرج ٠ؾىً صقف جٌرٕحء؟ -
و١ف ٔكحفٌ ٍّٝ إِٕٔح  -

 جٌغذجتٟ؟
 ً٘ ذالدٔح ضغطٍضَ ّّحسجش؟ -

 جلشأ جٌغٕذ -
 ِحرج ضخٍف جٌّكحؾش -
 ً٘ ٠ّىٓ جالعطغٕحء ّٕٙح؟ -
 أ٠ٓ ٠غطكغٓ ئٔؾحؤ٘ح؟ -

 القٌ جٌغٕذ -
ٌّحرج ٠مَٛ ذْل جٌٕحط ذشِٟ  -

 جٌٕفح٠حش فٟ جٌغحذحش؟
 ِح أمشجس ٘زج جًٌّْ؟ -
 و١ف ٠ّىٕٕح ضؿٕرٗ؟ -

 جلشأ جٌغٕذ -
ِح جٌزٞ ٠غرد ئؾٙحد  -

 جٌطشذس ٚجعطٕضجف أِالقٙح؟
و١ف ٠ّىٓ جعطْحدز خقٛذس  -

 جٌطشذس؟

 
 :(يظبهش أَشغخ اإلَغبٌ انًضشح ثبنجٍئخ انًذٍَخ)اكزشبف 

    
 جلشأ جٌغٕذ -
ّذد جٌغٍٛوحش جٌطٟ ضؿًْ  -

 .جٌفشد ِغحّ٘ح فٟ ذ١ثطٗ
ِحرج ٌٛ ضخٍٝ وً ٚجقذ ّٓ  -

 ٘زٖ جٌّّٙس؟

 القٌ جٌغٕذ -
ً٘ جٌٕمً جٌؿّحّٟ ِطٛفش  -

 ؟فٟ ذالدٔح؟ ِحرج ضمطشـ 
ِح ٟ٘ فٛجتذ جٌٕمً  -

 جٌؿّحّٟ ٍّٟ جٌر١ثس؟

 القٌ جٌغٕذ -
أ٠ٓ ضشِٝ ١ِحٖ جٌقشف  -

 جٌقكٟ؟
 ً٘ ٠ّىٓ ئّحدز ضقف١طٙح؟ -
 ِح فحتذز رٌه؟ -

 القٌ جٌغٕذ -
أ٠ٓ ٠منٟ عىحْ جٌّذْ  -

 أٚلحش فشجغُٙ؟
 ِح فحتذز جٌكذجتك؟ -
 ً٘ ٟ٘ وحف١س فٟ ذٍذٔح؟ -

 (االخزصبس وانزجغٍظ)اعزُزبط 
٠ّىٕٕٟ أْ أعحُ٘ فٟ َٔحفس ٚؾّحي ذ١ثطٟ فٟ جٌّذ٠ٕس أٚ جٌش٠ف ذشِٟ جٌٕفح٠حش فٟ 

 .أِحوٕٙح ٚأٚلحضٙح، ٚذاّحدز ضقف١س ج١ٌّحٖ ٚذغشط جألؽؿحس فٟ وً ِىحْ

يشؽهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد
 

٠ٕؿض جٌٕؾحه 
ذٕحء ٍّٝ 
 جٌطٛؾ١ٙحش

 :رمىٌى عضئً
 .الخشح رالرت دهٕل ٔلبئيت نذًبيت انبيئت يٍ انخهٕد في انشيف ٔفي انًذيُت (93ص) -

 

ٌت  سرذ
 و

 اعزضًبس
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 جألّذجد ٚجٌكغحخانًٍذاٌ 
 جٌطٛص٠ِ: جٌمغّس انُشبط 

 د45انًذح 
 2 1ٚانؾصخ 

جٌغرٛسز ،جٌىطحخ جٌّذسعٟ ،  انىعبئم
 جألٌٛجـ ،ِح ٠شجٖ جٌٍُّْ ِٕحعرح

 
انهذف 

 انزؼهًً
 جٌطٛص٠ِ ذحعطّْحي جٌمغّس ِفَٙٛ ضمش٠د

انكفبءح 
انخزبيٍخ 

٠كً ِؾىالش ذطؿ١ٕذ ِْحسف ِطٍْمس ذحألّذجد جٌير١ْ١س 
 .، ٚذط١ٍٛف ١ٍّّحش جألسذ100000ِجألفغش ِٓ 

٠القٌ ٠ٚىطؾف، ٠طكمك ِٓ فكس جٌٕطحتؽ ٠ٚقحدق انمٍى 
١ٍّٙح، ٠غطًّْ جٌطش١ِض جٌْحٌّٟ 

 

 انًشاؽم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُشبط انًمزشػ انزمىٌى

٠كغد ِؿح١ِِ 
ر١ٕ٘ح ذْذ 

 ضؿضتطٙح

انؾغبة انزهًُ 
 وً ٚضمَّٛ جٌٕط١ؿس جٌٍٛقس ذحعطّْحي جألخشٜ ضٍٛ ٚجقذز جٌطك٠ٛالش ذاؾشجء جٌّط١ٍّْٓ ٠يحٌد 

 ؽف٠ٛح جإلؾشجء ذطرش٠ش ِشز
 ...  عحّحش3وُ دل١مس فٟ جٌغحّس، وُ دل١مس فٟ ٔقف عحّس، فٟ سذِ عحّس، فٟ  -

يشؽهخ 
 االَغالق

٠مشأ جٌٛم١ْس 
٠ٚفُٙ ِفشدجضٙح 

 
 
 

٠طْشف ٍّٝ 
ِخطٍف ىشق 

قً ِؾىٍس ِح 
 
 
 
 

٠كذد ٔحضؽ 
جٌمغّس ِٓ 
 جٌيشـ جٌّطىشس

 
 
 
 

٠ىطد جٌمغّس 
جإلل١ٍذ٠س دْٚ 

 ضغ١ّس ّٛجٍِٙح
 
 
 
 

٠ؿغذ ِْحسفٗ 
 ذيش٠مس فك١كس

: يشؽهخ انزؾفٍض
 ٠شجؾِ جٌمغّس ّٓ ىش٠ك جٌطؿ١ِّ ِٓ خالي ضفى١ه وً ّذد ئٌٝ ِؿُّٛ ّٛجًِ ِطغح٠ٚس : 
 .…*5=…+5+5=20 ,.…*4=.…+4+4=28 , …*3=.…+3+3=24: أوًّ وً ِؿُّٛ -

أكزشف فمشح 
  ذْذ ئّحدز وطحذطٙح ِِ ضّػ١ً جٌؾى115ًجٌّكذدز فٟ ففكس ؽشـ ٔـ جٌٛم١ْس  

 ض١ٍّزج، ٠ش٠ذ جٌٍُّْ أْ ٠ؾىً ِٓ ِؿُّٛ جٌطال١ِز فش٠م١ٓ، وً ٠38طىْٛ لغّٕح ِٓ 
 . الّرح ٚجٌرحلٟ ِطفشؾ11ٓ١فش٠ك ٠طىْٛ ِٓ 

 ِح ٘ٛ ّذد جٌّطفشؾ١ٓ؟: القٌ جٌؿذٚي ٚأوٍّٗ
 . ض١ٍّزج25لغُ جٌغٕس جٌخحِغس ٠طىْٛ ِٓ 

 جعطًّْ ٔفظ جٌيش٠مس ٌطؿذ ّذد جٌالّر١ٓ ّٚذد جٌّطفشؾ١ٓ 
 ُضُ ضْذ٠ً جٌّْي١حش ذّح ٠ٕحعد ٚجلِ جٌطال١ِز، سغُ أْ جٌرحلٟ أورش ِٓ جٌمحع 

 اإلعشاءاد
 ٠طُ ِٕحلؾس ِؿُّٛ جٌطال١ِز ٚجٌشغرس فٟ ضؾى١ً فش٠م١ٓ فمو 
 11ٌٛ ٔش٠ذ فش٠مح ٚجقذج، وُ ٔكطحؼ ِٓ ض١ٍّز؟  -
 27وُ ٠رمٝ ٌٕح؟  -
  ضير١ك رٌه فٟ جٌمغُ ِٓ جٌطال١ِز دْٚ جٌٍؿٛء

 ٌٍغحقس
 ًِء جٌغيش جألٚي ِٓ جٌؿذٚي وّح ٘ٛ ِٛمف 
  الّد؟ 11ًُْٔ٘ ٠ّىٕٕح ضؾى١ً فش٠ك آخش ِٓ  -
 ٓضير١ك رٌه ذطى٠ٛٓ فش٠ك غحْ ِٓ جٌطال١ِز جٌّطرم١ 
 22وُ ّذد جٌالّر١ٓ؟  -
 16وُ ذمٟ ِٓ ض١ٍّز ال ٠ٍْد؟  -
 ً٘ ٠ّىٓ ضؾى١ً فشق أخشٜ؟ ُْٔ -
 ضىٍّس جٌؿٍّس جٌش٠حم١س: 

38 = 11+11+16 = (11*2)+16 

 5+(3*11) = 5+11+11+11 = 38:   ٠ّىٓ ٌٍٍُّْ، ئْ أسجد، جخط١حس جٌؿٍّس ج٢ض١س 
  ُض١ٍّزج25ضؿش٠د رٌه ِِ لغُ جٌغٕس جٌخحِغس جٌزٞ ٠ن  
 ِجٌكقٛي ٍّٝ جٌؿٍّس ج٢ض١س ذْذ ضق١ُّ ِٕٚحلؾس جٌٛم: 

 25 = 11+11+3 = (11*2)+3 

: انؾىصهخ وانزأعٍظ
  دْٚ ضغ١ّس ٚجٌرحلٟ جٌمغّس ٚقحفً ٚجٌّمغَٛ جٌمحعُ ِف٠َٛٙقً ئٌٝ جوطؾحف. 

 : يشؽهخ االَغبص

  أسٚلس ٌشوٓ جٌغ١حسجش، 8فٟ ِٛلف ع١حسجش 
 . ع١حسز٠12طغِ وً سٚجق ٌـ

  ع١حسز54دخً ئٌٝ جٌّٛلف . 
 :لُ ذطٛص٠ْٙح ٍّٝ جألسٚلس ٚأوًّ جٌؿٍّس -

54 = 12+12+12+12+6 = (12*4)+6 

 جٌْذد جٌّشوٛٔس جٌّٛلف

54-12=42 12 x 1 = 12 1 

54-24=30 12 x 2 = 24 2 

54-36=18 12 x 3 = 36 3 

54-48=06 12 x 4 = 48 4 
 

رؼهًذ  
ٌطٛص٠ِ و١ّس ئٌٝ ققـ ِطغحٚٞ أىشـ وً ِشز جٌكقس ِٓ جٌٕحضؽ ٚأٚجفً ج١ٌٍّْس 

 .قطٝ ٠ىْٛ جٌٕحضؽ أفغش ِٓ جٌكقس

يشؽهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕؿض جٌطّحس٠ٓ 
فشد٠ح 

.  فٟ جٌكقس جٌػح١ٔس76قً جٌطّحس٠ٓ ؿ : انزًشٌ
 أقغد ّذد جٌقٛس جٌطٟ ٠طكقً ١ٍّٙح وً ىفً. 1
 فكف جٌخيأ ٌفش٠ذ. 2

 ّٓ ّذد جٌؾؿ١شجش جٌطٟ غشعٙح وً ض١ٍّز. أذكع

انزذسٌت 
و 

 االعزضًبس

  ضخقـ جٌكقس جٌػح١ٔس ٌكً جٌطّحس٠ٓ ٍّٝ دفطش جألٔؾيس: ِالقَس
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 جألّذجد ٚجٌكغحخانًٍذاٌ 
 قً ِؾىالش   انُشبط 

 د45انًذح 
 2 1ٚانؾصخ 

جٌغرٛسز ،جٌىطحخ جٌّذسعٟ ،  انىعبئم
 جألٌٛجـ ،ِح ٠شجٖ جٌٍُّْ ِٕحعرح

 
انهذف 

 انزؼهًً
 ؽف١ٙح ّٚشمٙح وطحذ١ح ضر١ٍغٙح غُ ٚٔطحتؽ خيس ف١حغس

 ٚضرش٠ش٘ح ٚؽشقٙح
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠كً ِؾىالش ذطؿ١ٕذ ِْحسف ِطٍْمس ذحألّذجد جٌير١ْ١س 

 .، ٚذط١ٍٛف ١ٍّّحش جألسذ100000ِجألفغش ِٓ 
٠القٌ ٠ٚىطؾف، ٠طكمك ِٓ فكس جٌٕطحتؽ ٠ٚقحدق انمٍى 

١ٍّٙح، ٠غطًّْ جٌطش١ِض جٌْحٌّٟ 

 

 انًشاؽم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُشبط انًمزشػ انزمىٌى
٠كغد 

ِؿح١ِِ ّذد٠س 
ذْذ ضرذ٠ً 

 ّٛجٍِٙح

انؾغبة انزهًُ 
 أٚؾذ ِؿُّٛ جٌغٍغٍس جٌْذد٠س ج٢ض١س، ِِ ئٍٙحس جٌخٛجؿ جٌّٕحعرس -
- 20+10+20+10+20+10 ، 150+20+150+20 
- 200+300+300+200 ، 100+2500+100+2500+100 

يشؽهخ 
 االَغالق

٠مشأ جٌٛم١ْس 
٠ٚفُٙ ِفشدجضٙح 

 
 
 

٠طْشف ٍّٝ 
ِخطٍف ىشق 

قً ِؾىٍس ِح 
 
 
 
 

٠غطًّْ 
أعٍٛخ جٌطؿضتس 

إل٠ؿحد جٌْذد  
 جٌّٕحعد

 
 
 

٠ٍٛف جٌريحلحش 
ٚجألّّذز 

 ٌطّػ١ً ج١ٌٍّْس
 
 
 
 

٠كً ِؾحوً 
جٌمغّس 

 ذحٌيشـ جٌّطىشس
 
 
 

٠ؿغذ ِْحسفٗ 
ذيش٠مس 
 فك١كس

: يشؽهخ انزؾفٍض
  ٓضقحّذ٠ح ٚضٕحص١ٌح5 ٚ ٠4غطَٙش ؾذٚي جٌنشخ ٌٍْذد٠  

أكزشف فمشح 
  ذْذ ئّحدز وطحذطٙح ٚضّػ١ً جٌؾى116ًجٌّكذدز فٟ ففكس ؽشـ ٔـ جٌٛم١ْس  

إلّذجد جٌك٠ٍٛحش ذّٕحعرس ١ّذ ١ِالد جذٕٙح، جؽطشش جألَ غالظ 
 8، ذك١ع فٟ وً فف١كس 288DAففحتف ِٓ جٌر١ل ذّرٍغ 

 .ذ١نحش
 ِح ٘ٛ غّٓ جٌقف١كس جٌٛجقذز؟
 ِح ٘ٛ غّٓ جٌر١نس جٌٛجقذز؟ 

 اإلعشاءاد
 ٕ٘ح؟ جٌّيٍٛخ ٘ٛ ِح ٠ٚغأٌُٙ. جٌٛم١ْس ٔـ لشجءز جٌطال١ِز ِٓ جألعطحر ٠يٍد 
 ٚجقذز فف١كس غّٓ: جإلؾحذس ٠ٕٚطَش .
 ُجٌٕـ؟ فٟ ضٛؾذ جٌطٟ جٌٍِّْٛحش ٟ٘ ِح: غح١ٔح عإجال ٠يشـ غ 
 288 ففحتف 3 غّٓ: جإلؾحذس ٠ٕٚطَش DA . 
 ٚجقذز؟ فف١كس غّٓ عطؿذْٚ و١ف: جٌػحٌع جٌغإجي 
 288 × = 3: … جإلؾحذس ٠ٕٚطَش 
 لش٠د ّذد أٚ 288 ٍّٝ ٔكقً 3 فٟ مشذٕحٖ ئرج ّذد، ّٓ ٔركع ِٕٗ. 

96x3 = 288 

 أفٛجؼ فٟ ٠ٍّْْٛ غُ فشد٠س، ذّكحٚالش جٌطال١ِز ٠مَٛ جٌْذد، ّٓ ٌٍركع .
 ِجٌّطْػش٠ٓ ٠ٚغحّذ جٌطال١ِز ِكحٚالش (جٌّشقٍط١ٓ فٟ) جألعطحر ٠طحذ ُِٕٙ .

: انؾىصهخ وانزأعٍظ
  ٌٝجٌّف١ذز جٌّْي١حش جٌكً، ٟٚ٘ ضكذ٠ذ ّٓ ١ٍّّس جٌركع ذٙح ِشش جٌطٟ جٌّشجق٠ًقً ئ 

 .جإلؾحذس جٌؿٍّس جٌّٕحعرس، ٚف١حغس (ج١ٌٍّْحش أٚ ١ٍّّس)جإلؾشجءجش  جٌٕـ، جخط١حس فٟ
 : يشؽهخ االَغبص

  ٌْرس وً أعرُٛ ئٌٝ أقذ ٠266شعً ًِّْ ٌٍْد جألىفحي 
 . ٌْرس فٟ ٍّرس وشض١ٔٛس25جٌّٛص١ّٓ، ذك١ع ضٛمِ وً 

 وُ ٍّرس ٠ّىٓ ٍِإ٘ح؟  -
 وً ٌْرس ضرمٝ؟ -
 أٚ جٌّطىشس جٌيشـ جعطّْحي ٠ّىٓ جألعثٍس ٘زٖ ّٓ ٌإلؾحذس 

 ٌٍكقـ جٌّطغحٚٞ جٌطٛص٠ِ
 ،ْ25 جٌْذد ف١ٙح ىشقٕح جٌطٟ جٌّشجش ّذد ٘ٛ جٌٍْد ّذد ئر 

 .جٌٍْد خحسؼ ٌْرس  16ٚضرمٝ  ٍّد 10: أٞ

رؼهًذ  
 .ٌكً ِؾىً أقذد جٌّيٍٛخ ٚأوطد جٌكغحذحش غُ أؾ١د ذؿٍّس ّشذ١س

يشؽهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕؿض جٌطّحس٠ٓ 
فشد٠ح 

.  فٟ جٌكقس جٌػح١ٔس77قً جٌطّحس٠ٓ ؿ : انزًشٌ
 أقغد ّذد جٌؿٛجسخ. 1
 ِح ٘ٛ جٌّرٍغ جٌزٞ فشفٗ أقّذ؟. 2
 أقغد ّذد جٌك١ٛجٔحش فٟ جٌّضسّس. 3

 ّٓ ّذد جٌٍْد. أذكع

انزذسٌت 
و 

 االعزضًبس

 ضخقـ جٌكقس جٌػح١ٔس ٌكً جٌطّحس٠ٓ ٍّٝ دفطش جألٔؾيس: ِالقَس
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 جٌفنحء ٚجٌٕٙذعسانًٍذاٌ 
 2جألؽىحي جٌّشورس انُشبط 

 د45انًذح 
 2 1ٚانؾصخ 

جٌغرٛسز ،جٌىطحخ جٌّذسعٟ ،  انىعبئم
 جألٌٛجـ ،ِح ٠شجٖ جٌٍُّْ ِٕحعرح

 
انهذف 

 انزؼهًً
 ٠ٚغطًّْ ذشٔحِؽ ضٕف١ز أٚ ذؾىً ئٔؾحء ذشٔحِؽ ٠شذو

. فشم١حش ضقذ٠ك أٚ ؽىً إلٔؾحء جٌٕٙذع١س جألدٚجش
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠كً ِؾىالش ِطٍْمس ذٛفف ضٕمً أٚ ضكذ٠ذ ِٛلِ 

ؽٟء فٟ جٌفنحء أٚ ٍّٝ ِخيو، ِِ ِمحسٔس جألىٛجي 
 ٚفُٙ جٌطٕحٍش ٚجٌطْحِذ ٚجالعطمح١ِس

٠القٌ ٠ٚىطؾف، ٠طكمك ِٓ فكس جٌٕطحتؽ ٠ٚقحدق انمٍى 
١ٍّٙح، ٠غطًّْ جٌطش١ِض جٌْحٌّٟ 

 

 انًشاؽم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُشبط انًمزشػ انزمىٌى

٠نشخ أّذجد 
فٟ ِنحّفحش 

 جٌْؾشز

انؾغبة انزهًُ 
 100، 10 فٟ مشذٗ جٌطال١ِز ِٓ ٠ٚيٍد ّذدج جألعطحر ٠ٚمطشـ 1000 ٚ 100 ،10 فٟ جٌنشخ 

 ج١ٌٍّْس ٠ٚىّشس 1000و

يشؽهخ 
 االَغالق

٠مشأ جٌٛم١ْس 
٠ٚفُٙ ِفشدجضٙح 

 
 
 

٠طْشف ٍّٝ 
ِخطٍف ىشق 

قً ِؾىٍس ِح 
 
 
 
 

٠مشأ جٌرشٔحِؽ 
٠ٚمحسخ جٌؾىً 

 جٌّٕحعد
 
 
 
 

٠إوذ ِح ٠طفك 
٠ٚشفل ِح 

 ٠خطٍف
 
 
 
 

٠ؿغذ ِْحسفٗ 
ذيش٠مس 
 فك١كس

: يشؽهخ انزؾفٍض
 ٠ْشك ِخطٍف جألؽىحي ٍّٝ جٌطال١ِز ٠ٚيحٌد ذطغ١ّطٙح أٚ ضغ١ّس ذْل ّٕحفش٘ح 

أكزشف فمشح 
  ذْذ ئّحدز وطحذطٙح ٍّٝ جٌغرٛسز ٚضّػ١ً جٌؾى117ًجٌّكذدز فٟ ففكس ؽشـ ٔـ جٌٛم١ْس  

  .القٌ وً ذشٔحِؽ ِٓ جٌرشجِؽ جٌّىطٛذس، ٚجخطش جٌؾىً جٌّٕحعد ٌٗ
 اإلعشاءاد

 ضمغ١ُ جًٌّْ ٍّٝ أفٛجؼ ٚلشجءز جٌّيٍٛخ 
 وُ ؽىال ّٕذٔح؟ وُ ذشٔحِؿح ّٕذٔح؟ 
 ِِحرج ىٍد ِٕح فٟ ذذج٠س وً ذشٔحِؽ؟ سعُ ِشذ 
 ُْٔ وال جٌؾىالْ ٠كممحْ جٌٙذف؟ ً٘ 
  ئرْ و١ف ٔكذد جٌؾىً جٌقك١ف؟ ٔمشأ ٔميس ٔميس

 ٚٔغمو جٌرشٔحِؽ ٍّٝ جٌؾىً
  ٔمشأ جٌٕميس جٌػح١ٔس ٚجٌػحٌػس ِٓ جٌرشٔحِؽ جألٚي ٚ٘ىزج

 :قطٝ ٔكذد جٌؾىً جٌّٕحعد
 ِٕٓحلؾس وً ٔميس ٚئعمحىٙح ٍّٝ جٌؾى١ٍ. 
  جوطؾحف ٔمحه جٌطمحىِ ٚٔمحه جالخطالف ذ١ٓ جٌرشٔحِؽ

 ٚجٌؾىً
 لرً وً فٛؼ ٍّٝ قذج: ضكذ٠ذ جٌٕط١ؿس جألخ١شز ِٓ 

: انؾىصهخ وانزأعٍظ
٠قً ئٌٝ جوطؾحف ىش٠مس جٌشذو ذ١ٓ جٌّمشٚء ٚجٌّشعَٛ 

 .ذْذ جعطرْحد جٌٕمحه جالخطالف ٚضأو١ذ ٔميح جالضفحق
 : يشؽهخ االَغبص

، غُ جؾًْ cm 2 ّٚشمٗ cm 4 ىٌٛٗ ABCDأسعُ ِغطي١ال 
 قطٝ ٠ىْٛ F، غُ ١ّٓ جٌٕميس AB فٟ ِٕطقف جٌميْس Eجٌٕميس 

 . ّرحسز ّٓ EDFCٓ١ِْجٌشذحّٟ 
 ؾشخ ضكم١ك رٌه ذحٌشعُ ٍّٝ وشجط جٌّكحٌٚس

  ِح ٘ٛ جٌؾىً جٌّٕحعد ٌّح لشأضٗ ٚسعّٗ؟

 
رؼهًذ  

لرً سذو ذشٔحِؽ ذؾىً ؾح٘ض، ألشأ جٌرشٔحِؽ ذطّْٓ ٚأضأوذ ِٓ أْ وً ِح ٚسد ف١ٗ ِٓ 
 .ض١ٍّْحش ٠كمك جٌؾىً ذقٛسز فك١كس

يشؽهخ 
ثُبء 

 انزؼهًبد

٠ٕؿض جٌطّحس٠ٓ 
فشد٠ح 

.  فٟ جٌكقس جٌػح١ٔس78قً جٌطّحس٠ٓ ؿ : انزًشٌ
 قذد جٌرشٔحِؽ جٌّٕحعد ٌٍؾىً. 1
 القٌ جٌرشٔحِؽ ٚقذد جٌؾىً جٌّٕحعد. 2

 ّٓ ُٔٛ جٌشذحّٟ ذْذ سعّٗ. أذكع

انزذسٌت 
و 

 االعزضًبس

 ضخقـ جٌكقس جٌػح١ٔس ٌكً جٌطّحس٠ٓ ٍّٝ دفطش جألٔؾيس: ِالقَس
  



  األعفبس و انشؽالد :  انضبيٍ انًمغغ انزؼهًًٍ
 فُٙ جٌّٕيٛق ٚجٌطْر١ش جٌؾفٛٞانًٍذاٌ 
 أعرُٛ جإلدِحؼ انُشبط

 (ئدِحؼ فٟ ج١ٌّذجْ جٌٛجقذ)
د 90انًذح 

 2 1ٚانؾصخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠شد جعطؿحذس ٌّح ٠غِّ، ٠طفحًّ ِِ جٌٕـ 

جٌّٕيٛق، ٠م١ُ ِنّْٛ جٌٕـ جٌّٕيٛق 

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسجضٗ ٠ٚغطػّش٘ح ٠ٚذِؽ ِىطغرحضٗ فٟ قً 

 ٚم١ْحش ؾذ٠ذز ذأؿحص جألٔؾيس فشد٠ح ٚؾّح١ّح
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠ؿٕذ ِٛجسدٖ وطحذ١ح، ٠غطشؾِ ٍِِْٛحضٗ ٠ٍٚٛفٙح 

 ض١ٍٛفح ع١ٍّح
٠ٍٛف لذسجضٗ ٠ٚطكىُ ف١ٙح، ٠طكٍٝ ذشٚـ جٌّغإ١ٌٚس انمٍى 

٠ٚطمٓ ٍّّٗ، ٠غحُ٘ فٟ جًٌّْ جٌؿّحّٟ 
 ٠ٚطٛجفً ِِ جٌغ١ش

 

 انًشاؽم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُشبط انًمزشػ و انزمىٌى

٠غطزوش 
ّٕح٠ٚٓ 

 جٌٕقٛؿ 

ٚأغٕحء رٌه ٠ؿد  ( و١ٕ١ح–فحقرس جٌٍغض جٌغحذِ )٠ُغِّ جٌٍُّْ ِط١ٍّْٗ جٌٕقٛؿ جٌّٕيٛلس ٌٍّميِ 
جٌطٛجفً جٌرقشٞ ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ ِط١ٍّْٗ ِِ جالعطْحٔس ذحألدجء جٌكظ قشوٟ ٚجٌمشجتٓ جٌٍغ٠ٛس ٚجٌغ١ش 

. ٌغ٠ٛس
خ  روشٟٚٔ ذْٕح٠ٚٓ جٌٕقٛؿ :انزؼهًٍخ

ؽه
ش
ي

ال
غ

الَ
ا

ق
 

 
٠ؿ١د ّٓ 
جألعثٍس 

٠ٚغطزوش جٌم١ُ 
 ٠ًّْٚ ذٙح 

 
 

٠غطشؾِ جٌق١غ 
٠ٍٚٛفٙح فٟ 

 ضحِس ؾًّ
 جٌّْٕٝ 

 
 
 
 
 
 
 

٠ٕؿض جألٔؾيس 
. جٌّمطشقس

 
 
 
 
 

٠كذد خيحىس 
 جٌغشد 

 إديبط فهى انًُغىق : انًشؽهخ األونى
 ىشـ أعثٍس قٛي جٌٕقٛؿ جٌػالظ ِِ جٌطشو١ض ٍّٝ ؾحٔد جٌم١ُ 

 صبؽجخ انهغض انغبثغ : جٌٕـ جألٚي
 ً٘ ضكطحؼ عْحد ؾٛجص عفش ٌطغحفش ئ١ٌٙح؟ ٌّحرج؟-ِح ٟ٘ جٌّذ٠ٕس جٌطٟ ضكذظ ّٕٙح جٌٕـ؟ -
 ٌّحرج جسضريص ِذ٠ٕس لغٕي١ٕس ذحٌْذد عرْس؟  -
 .جروش٘ح. عّٝ جألخ ِذ٠ٕس لغٕي١ٕس ذْذز ضغ١ّحش -

 كٍٍُب : جٌٕـ جٌػحٟٔ
 ألٞ لحسز ضٕطّٟ و١ٕ١ح؟- أ٠ٓ عحفش أ١ِٓ ٚ فذ٠مٗ جٌٕغش؟  -
 ِح ٟ٘ جٌك١ٛجٔحش جٌطٟ عّْطٙح فٟ جٌٕـ؟- و١ف ٟ٘ جٌّٕحٍش جٌطٟ ؽح٘ذ٘ح أ١ِٓ؟  -
 ِح جعُ جٌمّحػ جٌزٞ ضقْٕٗ جٌى١ٕ١حش ٠ذ٠ٚح؟- ِح جعُ جٌمرحتً جٌطٟ ضغىٓ و١ٕ١ح؟  -

 إديبط انصٍغ : انًشؽهخ انضبٍَخ
. أعثٍس العطخشجؼ جٌق١غ جٌّذسٚعس ٚض١ٍٛفٙح فٟ ؾًّ ضحِس جٌّْٕٝىشـ 

  ٔضٚس فحقرس جٌٍغض جٌغحذِ نىِح سأ٠ىُ ِحرج لحي؟ .جلطشـ جألخ ص٠حسز ِذ٠ٕس جٌٍغض جٌغحذِ -1
 ! قذ٠ػه ٘زج ِح ّشفص قً ٌغضن ٠ح أذٟ نىال ِح سدش عْحد ٍّٝ أذ١ٙح ّٕذِح ّشفص جٌكً خ

 ِحرج جؽطشه ١ٍّٗ؟. أسجد جٌٕغش قًّ أ١ِٓ ئٌٝ ذٍذ ئفش٠مٟ -2

  ّٗشفطٗ عأّي١ه ِح ضش٠ذ  إٌدجفة عأقٍّه ئٌٝ ذٍذ ئفش٠مٟ ؽّغٗ عحىْس ٚ ىمغ. 

   .ض١ٍٛف جٌق١غ فٟ ؾًّ ضحِس جٌّْٕٝ ِٓ ىشف جٌّط١ٍّْٓ ذطٛؾ١ٗ ِٓ جٌٍُّْ
 (94-90) جٌقفكحش ئٔؿحص جألٔؾيس جٌّمطشقس فٟ وشجط جٌٕؾحىحش ٌغس ّشذ١س

 
 

 
 إَزبط شفىي :انًشؽهخ انضبنضخ

 .ٚ جإلٔغحْ ٠غحفش ذْذز ٚعحتً ٌىً ِٕٙح ِطْس خحفس , ٌٍغفش فٛجتذ وػ١شز ٚ ِطْْذز : انغُذ
 . ذٕحء ٍّٝ رٌه، ضكذظ ّٓ فٛجتذ جٌغفش ٚ ِطْس جٌغفش ذحٌيحتشز ٚ جٌرحخشز ٚ جٌغ١حسز:  انُؼهًٍخ

د
ًب

ؼه
نز

 ا
بء

ثُ
خ 

ؽه
ش
ي

 

٠طْشف ٍّٝ 
. جٌّؾشُٚ

٠كنش جٌٛعحتً 
 .جٌالصِس

. ُأَغض يششوػً
 138 ٚجٌكحؾس ٌٍّؾشُٚ ؿ ضف٠ٛؽ جٌطال١ِز ئٌٝ أفٛجؼ قغد جٌْذد 
 ض١١ْٓ جٌىحضد ٚجألّنحء .
 ٖجٌطْش٠ف ذحٌّؾشُٚ ٚجٌٛعحتً جٌالصِس إلّذجد .

. ئّذجد جٌقفكس جٌطٟ ٠ُىطد ١ٍّٙح جٌّؾشُٚ

ت 
سٌ

ذ
نز

ا

بس
ً

زض
ع

ال
وا

   



  األعفبس و انشؽالد :  انضبيٍ انًمغغ انزؼهًًٍ
 .فُٙ جٌّىطٛخ ٚجٌطْر١ش جٌىطحذٟانًٍذاٌ 
 أعرُٛ جإلدِحؼ انُشبط

 (ئدِحؼ فٟ ج١ٌّذجْ جٌٛجقذ)
 د90انًذح 

 4 3ٚانؾصخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِح ٠مشأ ١ْ٠ٚذ ذٕحء جٌٍِّْٛس 

 جٌٛجسدز فٟ جٌٕـ جٌّىطٛخ

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسجضٗ ٠ٚغطػّش٘ح ٠ٚذِؽ ِىطغرحضٗ فٟ قً 

 .ٚم١ْحش ؾذ٠ذز ذأؿحص جألٔؾيس فشد٠ح ٚؾّح١ّح
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠ؿٕذ ِٛجسدٖ وطحذ١ح، ٠غطشؾِ ٍِِْٛحضٗ ٠ٍٚٛفٙح ض١ٍٛفح 

. ع١ٍّح
٠ٍٛف لذسجضٗ ٠ٚطكىُ ف١ٙح، ٠طكٍٝ ذشٚـ جٌّغإ١ٌٚس انمٍى 

٠ٚطمٓ ٍّّٗ، ٠غحُ٘ فٟ جًٌّْ جٌؿّحّٟ ٠ٚطٛجفً 
 .ِِ جٌغ١ش

 

 انًشاؽم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُشبط انًمزشػ انزمىٌى

جٌٕقٛؿ ٠طزوش 
 .جٌّىطٛذس

٠ؿ١د ّٓ 
 .جٌغإجي

 .لشأٔح فٟ جألعر١ّٛٓ جٌّحم١١ٓ ٔق١ٓ: انغٍبق
 جٌٕقحْ جٌّىطٛذحْ : انغُذ

 روشٟٚٔ ذْٕح٠ٚٓ ٘زٖ جٌٕقٛؿ: انزؼهًٍخ

يشؽهخ 
 االَغالق

 
٠غطِّ ٌمشجءز 
جٌٍُّْ ٠ٚرذٞ 

 ج٘طّحِح 
 
 
 
 

٠ؿ١د ّٓ 
 جألعثٍس 

 
 
 
 

٠غطزوش جٌم١ُ 
 ٠ًّْٚ ذٙح 

 
 
 

٠مشأ لشجءز 
ع١ٍّس 

 ِغطشعٍس 
 
 
 
 

٠ٕؿض جألٔؾيس 
 .جٌّمطشقس

  (ذحٌطٕحٚخ)٠مشأ جٌٍُّْ جٌٕقٛؿ جٌّىطٛذس لشجءز ؾٙش٠س. 
 لشجءجش فشد٠س ع١ٍّس ِٚغطشعٍس ِٓ ىشف جٌطال١ِز. 
 ىشـ أعثٍس قٛي جٌّْٕٝ جٌَح٘ش ٌىً ٔـ. 
 جٌطشو١ض ٍّٝ جٌم١ُ جٌٛجسدز فٟ جٌٕقٛؿ ٚجٌطكٍٟ ذٙح. 

 (يغ عبئك أعشح إسنُذي )َص انمشاءح . 1

 ِح ٟ٘ جٌّذ٠ٕس جٌطٟ صجس٘ح جٌىحضد؟ ألٞ دٌٚس ضٕطّٟ؟-  -
 ِح جٌزٞ أّؿد جٌىحضد فٟ ٘زٖ جٌّذ٠ٕس؟ - ألٞ لحسز ضٕطّٟ ئسٌٕذج؟ -  -
 ٌّحرج أّؿد جٌغحتك ذحٌؾْد جٌؿضجتشٞ؟ -  -
 ِح رج جعطفحد جٌىحضد ِٓ ٘زٖ جٌشقٍس؟ -  -

 (أوكىس )َص انمشاءح . 2

 أ٠ٓ ٚلْص أقذجظ ٘زٖ جٌمقس؟ ِٓ ذيٍٙح؟-  -

 ِح ٟ٘ جٌْرحسجش جٌذجٌس ٍّٝ رٌه؟ - فٟ أٞ لحسز ضمِ و١ٕ١ح؟ -  -
 .فف ؾّحي جٌمحسز جإلفش٠م١س-  -
 ( 94-90)جٌقفكحش . ئٔؿحص جألٔؾيس جٌخحفس ذفُٙ جٌّىطٛخ ٚئغشجء جٌٍغس

  

   

يشؽهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

 .٠ٕفز جٌّيٍٛخ

 .أَغض يششوػً
  ىشف جٌٍُّْ غُ ذْل جٌطال١ِز138لشجءز جٌمقس وطحخ جٌّطٍُْ ؿ ِٓ  

 :ٚ ِغط١ْٕح ذحألعثٍس, أضخ١ً أقذجظ ٘زٖ جٌمقس جٌخ١ح١ٌس ٚ أوطرٙح ِْطّذج ٍّٝ جٌقٛس 
 ِٓ ٘ٛ ذيً جٌمقس؟- ِطٝ ٚ أ٠ٓ ٚلْص أقذجظ جٌمقس؟ - 
 ِح ٟ٘ جٌّؾحوً جٌطٟ قذغص ٌٗ؟ - ِٓ ٟ٘ جٌؾخق١حش جألخشٜ؟ - 
 و١ف جٔطٙص جٌمقس؟ - ً٘ ٔؿح ِٓ جٌّخحىش جٌطٟ جّطشمص ىش٠مٗ؟ - 
 ُٚ٠يٍِ ٍّٝ ّٕحفش جٌّؾشُٚ ِٓ خالي جإلؾحذس ّٓ جألعثٍس جٌّشجفمس ٌٍّؾش. 

 
 ٠مغُ ئٌٝ أفٛجؼ ٠ٚطمحعُ أّنحء وً فٛؼ جألدٚجس ٚفك جٌخيٛجش جٌّذٚٔس فٟ جٌريحلس. 

انزذسٌت 
 واالعزضًبس

  



  األعفبس و انشؽالد :  انضبيٍ انًمغغ انزؼهًًٍ
 .فُٙ جٌّىطٛخ ٚجٌطْر١ش جٌىطحذٟ انًٍذاٌ
ئدِحؼ فٟ ج١ٌّذجْ )أعرُٛ جإلدِحؼ انُشبط

 (جٌٛجقذ
 د90انًذح 

 6 5ٚانؾصخ 

يشكجخ 
انكفبءح 

٠فُٙ ِح ٠مشأ ١ْ٠ٚذ ذٕحء جٌٍِّْٛس 
 جٌٛجسدز فٟ جٌٕـ جٌّىطٛخ

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسجضٗ ٠ٚغطػّش٘ح ٠ٚذِؽ ِىطغرحضٗ فٟ قً 

 .ٚم١ْحش ؾذ٠ذز ذأؿحص جألٔؾيس فشد٠ح ٚؾّح١ّح
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠ؿٕذ ِٛجسدٖ وطحذ١ح، ٠غطشؾِ ٍِِْٛحضٗ ٠ٍٚٛفٙح 

. ض١ٍٛفح ع١ٍّح
٠ٍٛف لذسجضٗ ٠ٚطكىُ ف١ٙح، ٠طكٍٝ ذشٚـ جٌّغإ١ٌٚس انمٍى 

٠ٚطمٓ ٍّّٗ، ٠غحُ٘ فٟ جًٌّْ جٌؿّحّٟ ٠ٚطٛجفً 
 .ِِ جٌغ١ش

 

 انًشاؽم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُشبط انًمزشػ انزمىٌى

 يشؽهخ االَغالق ٠يشـ جٌٍُّْ أعثٍس ٌم١حط ِذٜ فُٙ جٌطال١ِز ٌٍٕقٛؿ جٌّىطٛذس .٠ؿ١د ّٓ جألعثٍس

٠مشأ لشجءز ع١ٍّس 
 ِغطشعٍس

 
 
 
 
 
 

٠غطزوش جٌق١غ 
جٌّذسٚعس 

 ٠ٍٚٛفٙح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٠ٕؿض جألٔؾيس 
جٌّمطشقس ٍِٛفح 

 .ِىطغرحضٗ

 ٠يٍد جٌٍُّْ ِٓ جٌطال١ِز لشجءز جٌٕقٛؿ جٌػالغس. 
 (ٔك٠ٛس، فشف١س، ئِالت١س)٠يشـ جٌٍُّْ أعثٍس العطزوحس جٌَٛج٘ش جٌٍغ٠ٛس 
 ٠غطكغٓ أْ ضىْٛ جإلؾحذس فشد٠ح ٍّٝ جألٌٛجـ. 

 (يغ عبئك أعشح إسنُذي )فً انُص األول . 1

  ٍّٝ ذّح ضرذأ جٌؿٍّس جٌطْؿر١س؟ ٚ ذّح ضٕطٟٙ؟ ٘حش أِػٍس انغًهخ انزؼغجٍخضْشفٕح 
 ف١ّح ٔغطٍّْٙح؟ 

 ! أؾًّ ِذ٠ٕس دذٍٓ يب ضْؿد جٌىحضد ِٓ ؾّحي ِذ٠ٕس دذٍٓ ِحرج لحي؟  -
  ! أعًٙ جٌْػٛس ٍّٝ فٕذق يب ضْؿد جٌىحضد ِٓ عٌٙٛس جٌْػٛس ٍّٝ فٕذق؟  -

 ! ِٓ ؽْد لٛٞ ٌب نكى ضْؿد جٌغحتك ِٓ لٛز جٌؾْد جٌؿضجتشٞ ِحرج لحي؟  -
  ٟٔ(ِِ عحتك أؾشز ئسٌٕذٞ )دسعٕح فٟ جٌٕـ جٌػح 
 جعطًّْ جٌّحمٟ ٚ جٌّنحسُ ِِ مّحتش جٌّطىٍُ ٚ جٌّخحىد  -
  ِح ٟ٘ مّحتش جٌّطىٍُ ٚ جٌّخحىد؟ ٌّٓ ٔغطًّْ وً م١ّش؟ -

  فشف جٌفًْ عحفش فٟ جٌّحمٟ ٚ جٌّنحسُ ِِ مّحتش جٌّطىٍُ ٚ جٌّخحىد  -

 يشاعؼخ انظىاهش انُؾىٌخ  (أوكىس)دسعُب فً انُص انضبًَ . 2

 – ففس – قشف ؾش – جعُ ِإٔع –جعُ ِزوش : جعطخشؼ ِٓ جٌفمشز جألٌٚٝ ٌٍٕـ -
 ....... فًْ ِنحسُ–فًْ ِحك 

 ٟٔ(أٚوٛظ) دسعٕح فٟ جٌٕـ جٌػح 

 .جٌّٙضز جٌغحوٕس ٚ جٌّفطٛقس فٟ ٚعو جٌىٍّس ِح لرٍٙح فطف

 .جعطخشؼ ِٓ جٌٕـ وٍّس ذٙح ّ٘ضز ِطٛعيس ٍّٝ جألٌف  -
 .٘حش أِػٍس ذٙح ّ٘ضز ِطٛعيس ٍّٝ جألٌف -

 . ٍّٝ جألٌفأ٠ٓ ضىطد جٌّٙضز جٌغحوٕس أٚ جٌّفطٛقس ئرج وحْ ِح لرٍٙح ِفطٛـ؟ -
 ِ٠طذسؼ جٌٍُّْ فٟ ىشـ جألعثٍس قٛي جٌَٛج٘ش جٌٍغ٠ٛس جٌّذسٚعس فٟ جٌّمي 
  ٠ٕطمً جٌٍُّْ ئٌٝ ِيحٌرس جٌطال١ِز ذأؿحص جٌٛم١ْحش جٌخحفس ذحٌٕكٛ، فشف، ئِالء

( 94-90)ٍّٝ وشجط جٌٕؾحىحش جٌقفكحش 

   

 
يشؽهخ ثُبء 

 انزؼهًبد

٠كذد جٌّيٍٛخ 
 .٠ٚقكف أخيحتٗ

 .أَغض يششوػً
 ُٙجٌْٛدز ئٌٝ جٌّي٠ٛس جٌطٟ وطرٙح جٌطال١ِز ٍّٝ وشجعحض. 
  ٟضف٠ٛؽ جٌطال١ِز وّح فٟ جٌّشقٍس جألٌٚٝ ِٚيحٌرطُٙ ذحعطخشجؼ جٌٛعحتً جٌط

 .قنشٚ٘ح فٟ جٌكقس جألٌٚٝ
  ُِّٙٚطحذْس جٌخيٛجش جٌطٟ ضرْٙح جٌطال١ِز فٟ ِؾش 

 انزذسٌت
 و

 االعزضًبس

  



  األعفبس و انشؽالد :  انضبيٍ انًمغغ انزؼهًًٍ
فُٙ جٌّىطٛخ ٚجٌطْر١ش جٌىطحذٟ انًٍذاٌ 

 (ئٔطحؼ وطحذٟ)
 (ئدِحؼ ج١ٌّحد٠ٓ)أعرُٛ جإلدِحؼ انُشبط 

د 90انًذح 
 8 7ٚانؾصخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِح ٠مشأ ١ْ٠ٚذ ذٕحء جٌٍِّْٛحش 

جٌٛجسدز فٟ جٌٕـ جٌّىطٛخ  

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسجضٗ ٠ٚغطػّش٘ح ٠ٚذِؽ ِىطغرحضٗ فٟ قً 

 ٚم١ْحش ؾذ٠ذز ذأؿحص جألٔؾيس فشد٠ح ٚؾّح١ّح
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠ٍٛف لذسجضٗ ٠ٚطكىُ ف١ٙح، ٠طكٍٝ ذشٚـ جٌّغإ١ٌٚس 
٠ٚطمٓ ٍّّٗ، ٠غحُ٘ فٟ جًٌّْ جٌؿّحّٟ ٠ٚطٛجفً 

 .ِِ جٌغ١ش
٠ؿٕذ ِٛجسدٖ وطحذ١ح، ٠غطشؾِ ٍِِْٛحضٗ ٠ٍٚٛفٙح ض١ٍٛفح انمٍى 

 ع١ٍّح

 

 انًشاؽم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُشبط انًمزشػ انزمىٌى

٠طزوش أقذجظ جٌٕـ 
٠ٚؿ١د ّٓ 

 .جألعثٍس

 .ضكذغٕح فٟ جٌّميِ ّٓ جألعفحس ٚ جٌشقالش : انغٍبق
 .جٌٕقٛؿ جٌّٕيٛلس ٚ جٌّىطٛذس ٌٍّميِ: انغُذ

 ً٘ جٌمقـ جٌطٟ دسعطٙح قم١م١س أَ خ١ح١ٌس؟ : انزؼهًٍخ
  

يشؽهخ 
 االَغالق

 
٠غطِّ ٌمشجءز 
جٌٍُّْ ٠ٚرذٞ 

 ج٘طّحِح
 
 
 

٠مشأ جٌمقس لشجءز 
 ع١ٍّس ِغطشعٍس

 
 
 

ؽخق١حش  :٠كذد
. جٌمقس

 
 
 

٠ْرش ّٓ جٌّؾح٘ذ 
 ٠ٚشضرٙح

ٍِٛفح جٌق١غ 
 جٌّذسٚعس

 
 
 

٠ٕؿض جٌٕؾحه 
ِغطّْال 
 .ِىطغرحضٗ

  لشجءز فحِطس (جٌؾحىش قغٓ) ٚلشجءز جٌٕـ 137ِيحٌرس جٌطال١ِز ذفطف جٌىطحخ ؿ. 
  لشجءز جٌٕـ لشجءز ِْرشز ِٓ ىشف جٌٍُّْ ض١ٍٙح  .
 لشجءجش فشد٠س ٚجفشز ِٓ ذْل جٌطال١ِزف. 

 

 : عشػ أعئهخ ؽىل انًؼُى انؼبو نهُص3

 ِح عرد ضٍم١رٗ ذحٌؾحىش؟ - ِٓ ٘ٛ ذيً جٌمقس؟  -
 ً٘ ٘زٖ جٌمقس قم١م١س أَ خ١ح١ٌس؟ - ٌّحرج ِٕكطٗ جٌْؿٛص رٌه جٌقٕذٚق؟  -

 
 سضد جٌّؾح٘ذ غُ جقه لقس جٌؾحىش قغٓ ذأعٍٛذه. 
 قشفح– فًْ أِش – فْال ِنحسّح – فْال ِحم١ح – ففس – قحال –جعّح :  ؾذ فٟ جٌٕـ  
 وٍّس ضرذأ ذّٙضز–وٍّس فٟ ٚعيٙح ّ٘ضز ٍّٝ جألٌف : جعطخشؼ ِٓ جٌٕـ ٚ . 

يشؽهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

 

 
٠كذد ّٕحفش خيحىس 

 .جٌكٛجس
 

 : أَزظ كزبثٍب
ٚ وحْ ٠ٕطمً ئٌٝ أٞ ِىحْ ذٛجعيس ,  ٚؾذ جٌؾحىش قغٓ فٕذٚق جٌىٕض :انغُذ

 .ذغحىٗ جٌيحتش
 ضطخ١ً ف١ٙح ذم١س جٌمقس رجوشج و١ف جعطًّْ جٌؾحىش 08 ئٌٝ 06 أوطد فمشز ِٓ  -

 وٍّس فٟ ٚعيٙح –قحي ففس : قغٓ جٌىٕض ٚ ذغحه جٌش٠ف ٌّغحّذز جٌغ١ش ٍِٛفح
 . ّ٘ضز ٍّٝ جألٌف

انزذسٌت 
 واالعزضًبس

٠ّىٓ جالعطفحدز ِٓ جٌّٕٛرؼ جٌّشفك ذذي جٌىطحخ ِِ جٌطْذ٠ً ١ٍّٗ ذّح ٠ٕحعد جٌطال١ِز، ِّىٓ جالوطفحء ذحٌقفكس : ِالقَس

  جألٌٚٝ فمو أٚ ىرِ جٌقفكس جٌػح١ٔس فٟ جٌخٍف١س



  األعفبس و انشؽالد :  انضبيٍ انًمغغ انزؼهًًٍ
 .فُٙ جٌّىطٛخ ٚجٌطْر١ش جٌىطحذٟانًٍذاٌ 
 أعرُٛ جإلدِحؼانُشبط 

 د45انًذح 
 9انؾصخ 
يشكجخ 

انكفبءح 
٠فُٙ ِح ٠مشأ ١ْ٠ٚذ ذٕحء جٌٍِّْٛس جٌٛجسدز 

فٟ جٌٕـ جٌّىطٛخ، ٠غطًّْ جٌٍِّْٛحش 
 جٌٛجسدز فٟ جٌٕـ 

 
يؤششاد 

انكفبءح 
٠ّٕٟ لذسجضٗ ٠ٚغطػّش٘ح ٠ٚذِؽ ِىطغرحضٗ فٟ قً 

 .ٚم١ْحش ؾذ٠ذز ذأؿحص جألٔؾيس فشد٠ح ٚؾّح١ّح
انكفبءح 

انخزبيٍخ 
٠ؿٕذ ِٛجسدٖ، ٠غطشؾِ ٍِِْٛحضٗ ٠ٍٚٛفٙح ض١ٍٛفح 

. ع١ٍّح
٠ٍٛف لذسجضٗ ٠ٚطكىُ ف١ٙح، ٠طكٍٝ ذشٚـ انمٍى 

جٌّغإ١ٌٚس ٠ٚطمٓ ٍّّٗ، ٠غحُ٘ فٟ جًٌّْ 
 .جٌؿّحّٟ ٠ٚطٛجفً ِِ جٌغ١ش

 

 انًشاؽم انىضؼٍبد انزؼهًٍخ وانُشبط انًمزشػ انزمىٌى

٠ؿ١د ّٓ 

 .جٌغإجي

 . ِيحٌرس جٌطال١ِز ذزوش ّٕٛجْ جٌّميِ

 .جٌْٕٛجْ ِأٌٛف ٌذٜ جٌّطٍُْ ِٓ خالي وطحذطٗ ١ِٛ٠ح
يشؽهخ 
 االَغالق

 

 

 

 

٠غطِّ ئٌٝ 

جٌٕـ ِرذ٠ح 

 .ج٘طّحِٗ

٠ؿ١د ّٓ 

 .جألعثٍس

 

 

 

 ٠ٕحلؼ جٌغٕذجش

 

 

 

٠غطخٍـ جٌم١ُ 

 ٠ًّْٚ ذٙح 

 

 

 

 

٠ؾحسن فٟ 

 .ضقك١ف جألخيحء

 ٠ىؾف جٌٍُّْ ّٓ ٔـ جٌٛم١ْس جٌّؾىٍس جألَ ذّٙحِٙح جٌّخطٍفس 
فٛؾذضٗ , ر٘رص ِِ ّحتٍطه ئٌٝ جٌّيحس ٌطغطمرً أذحن جٌْحتذ ِٓ عفشز ًّّ 

, ٚ ٘زج ع١ْذ ألٔٗ ٠غطمرً ّحتذ , ٠ْؽ ذحٌّغحفش٠ٓ ٘زج قض٠ٓ ألٔٗ ٠ٛدُ ِغحفش 
ً٘ وً ٘إالء ٠غحفشْٚ ًٌٍّْ أ٠نح؟ أَ أْ ٕ٘حن دٚجُ أخشٜ ٠غحفش : فطغحءٌص

 ألؾٍٙح جإلٔغحْ؟ ٚ ِحرج ٠غطف١ذ ِٓ عفشٖ؟ 
 أعثٍس ٌم١حط ِذٜ جٌفُٙ ٌٙزٖ جٌٛم١ْس ٚجإلٌّحَ ذّشج١ِٙح 

 ّذد دٚجّٟ جٌغفش فٟ جٌٕقٛؿ جٌّٕيٛلس ٚ جٌّىطٛذس؟ -1
 ِح ٟ٘ جٌرٍذجْ ٚ جٌّذْ جٌطٟ ضْشفٕح ١ٍّٙح فٟ جٌّميِ؟ -2
 ألٞ لحسز ضٕطّٟ وً دٌٚس؟ -3
 ِح فحتذز جٌغفش ذحٌٕغرس ٌإلٔغحْ؟ - ِح ٟ٘ جٌػمحفحش جٌطٟ ضْشفٕح ١ٍّٙح؟  -4
  ًأوعغ يؼهىيبر 

فٟ جٌمذ٠ُ ٌُ ضىٓ ٕ٘حن : جٌغفٓ جٌؾشج١ّس

جٌغفٓ رجش جٌّكشوحش ذً جعطًّْ جٌّالقْٛ 

جٌغفٓ جٌؾشج١ّس ٌإلذكحس، ق١ع ضْطّذ ٍّٝ لٛز 

٘رٛخ جٌش٠حـ فطذفْٙح جألؽشّس جٌٍّْمس ذحٌغٛجسٞ 

 .ٌٍطمذَ فٟ جٌركش

 
٘ٛ أؽٙش جٌّغطىؾف١ٓ : وش٠غطٛف وٌِٛٛرٛط

ّحَ " أِش٠ىح"جٌغشذ١١ٓ، ئ١ٌٗ ٠ٕغد جوطؾحف لحسز 

جٌٕٙٛد " ق١ع ٚؾذ ٕ٘حن جٌغىحْ جألف١١ٍٓ 1492

 "جٌكّش
 

ؾحخ جٌْشخ أسؾحء : ؽٙحخ جٌذ٠ٓ أقّذ ذٓ ِحؾذ

جٌّك١و جٌٕٙذٞ ذمقذ جٌطؿحسز، ٚٚفٍٛج فٟ 

سقالضُٙ جٌطؿحس٠س ٘زٖ قطٝ ؾضس جٌٕٙذ ٚجٌقٓ، 

ٚوحٔٛج ِالق١ٓ َّّحء، أؽٙشُ٘ أعذ جٌركش أقّذ 

 ّحَ ِٓ ج١ٌَٛ، 500ذٓ ِحؾذ جٌزٞ ّحػ لرً 

 .، ِْٕٚحٖ أ١ِش جٌركش"جٌّالٔذٞ: "ٌٚمرٗ جٌرشضغح١ٌْٛ

 
 رصؾٍؼ انزؼجٍش انكزبثً 

ذذج٠س ضقك١ف جٌطْر١ش ذشعُ ؾذٚي ٍّٝ جٌغرٛسز ٠كذد ف١ٗ جٌٍُّْ ذْل جألخيحء جٌٛجسدز 
 فٟ ضْر١ش جٌّط١ٍّْٓ

 .ِؾحسوس جٌّط١ٍّْٓ فٟ جٌطقك١ف
  .لشجءز ذْل جٌّٕحرؼ جٌؿ١ذز ٚضؾؿ١ِ أفكحذٙح

يشؽهخ ثُبء 
 انزؼهًبد

٠كذد ّٕحفش 

 .خيحىس جٌغشد

 

انزذسٌت   (138وطحخ جٌط١ٍّز ؿ )ضىٍّس جٌّؾشُٚ ٚضم٠ّٛٗ ذاضرحُ جٌخيٛجش 
 واالعزضًبس

  



 ............................:لقت واسم التلميذ (8)إدمبج 

 الشبطز حسن

ُّ انُبُط ِببنشبِطِش  ٌِ فخٗ فِميٌش يِخيٌى ُيْذعٗ دسٍ، نمب ٌْ في لِذيِى انضيب ٌْ يب يب كب كب

ِّ ِبششٍف، ٔكبٌ يخًيُض ِببنزكبِء ِٔطيبِت انمهِب،  ُّ كبٌ يْسعٗ ِنكْسِب ُلِٕح دسٍ، ِنأَ

ًُسبعذِة ِنهُفمشاِء ٔانيخبيٗ ِّ ِإنٗ انًُِْضِل . ُيسبِسُع ِفي حْمِذيِى ان ٍْٕو ِٔفي طِشيِم راث ي

ُّ ُّ أَٓب جبِئعٌت، ال حِجُذ يب حْأُكُه ٍْ يع . ِاْنخمٗ عُجًٕصا فسأنٓب عٍ دبجِخٓب فأْخبشْح نى يُك

ُّ كبٌ  انشبِطِش دسٍ ِسٕٖ ِلْطعِت سِغيٍف صِغيشٍة يُذٓب ِإيبْب يْسُشًٔسا سْغى أَ

ُّ ًًب لبِئهًت ن ُْذْب لذيِج انعُجُٕص ِنهِفخٗ ُصُُْذًٔلب لِذي يب أْطيب : يخضُٕس ُجًٕعب، ِٔع

ًُسبعذِة انغْيِش، ُرى سدهْج فْجأة! لْهبك ُّ، ِنأَك سخْسخْخِذُو يب ِفيّ ِن َْج حْسخِذُم ُِ فأ . ُخْز

ٌٍ انُصُُْذٔق فٕجذ ِبّ ِبسبًطب ٔخِشيطًت لِذيًًت ْٕق انِبسبط فذهك ِبّ . فخخ دس ٔلف ف

 ٌٍ ُُٔجِٕد كٍُْض يْذُفٕ ٌْ ٔصم ِإنٗ جِضيشٍة َبِئيٍت، دْيُذ ُحِشيُش انخِشيطُت ِإنٗ  عبِنًيب ِإنٗ أ

 ...ِبًغبسٍة ِفي جبٍم

: األسئلخ
  نًبرا نمب انبطم ببنشبطش دسٍ؟

........................................................................................................................................................................ 

 نًبرا يُذخّ انعجٕص رنك انصُذٔق؟
........................................................................................................................................................................ 

 ْم ْزِ انمصت دميميت أو خيبنيت؟
........................................................................................................................................................................ 

 :استخزج من النص مب يلي

 حبل صفخ اسم في الجمع اسم مفزد
.................................... .................................... .................................... .................................... 

    

 حزف جز حزف رثط فعل مضبرع فعل مبضي
.................................... .................................... .................................... .................................... 

 :صحح مل ملمخ فيهب همزح

 همزح في األخيز همزح في الىسط همزح في الجذايخ 

 ِدَيبٌأ َيْسَئَهٌت َءَيبٌََت الخطأ
 .................................... .................................... .................................... الصىاة



 متبثخ الجملخ في المبضي والمضبرع

 انشبطش دسٍ ٔجذ انعجٕص فخصذق عهيٓب :في المبضي

 .............................................................................................انشبطش دسٍ  :في المضبرع

 .....................................................................................................................أَخًب  :في المبضي

 .....................................................................................................................أَخًب  :في المضبرع

 لخص القصخ ثأسلىثل مستعينب ثبلمشبهذ

 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

 أممل القصخ من عنذك

     ٔجذ انشبِطُش دسٍ ُصُُْذًٔلب يِهيًئب ِببألْيٕاِل، 

 ِّ ْٕق انِبسبِط ٔطبس ِب ُّ ف ..................................................... فٕضع

...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ ................

........................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................ ................

........................................................................................................................................................................................ 



حالرإلُّ؛ُخ[ءرْهٌي؛ءئشؤٌن؛

كحلًحب؛ئأل؛حكئه[ز؛؛؛

ئن؛يفٌ[ز؛ًْالحم؛ئمدحبِ؛
حطش٣ٍ؛ًَُّ؛ُحتيئَّ؛

حكجتةختحز؛شخيختً[؛كألرحبً[ز؛حطئهَّ؛ءةئ؛حطحلحِّختًف؛ُحءمختذ؛
قةألةؤ؛جلً[حتٍ؛حءختحخل؛حءر[ءّ؛ةسخت؛ذه[حيٌئ؛

httpsببجwwwبdjelfaبinfoبvbبshowthreadبphp?t2105145ج

حكجتةختحز؛شخيختً[؛كألرحبً[ز؛حطئهَّ؛ءةئ؛حطحلحِّختًف؛ُحءمختذ؛
قةألةؤ؛جلً[حتٍ؛حءختحخل؛حءر[ءّ؛ةسخت؛ذه[حيٌئ؛

httpsببجwwwبfacebookبcomبgroupsبmachrou3namadj
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